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 םילזאב ,םיבר קוענ 'לב
 וניבמוז יארוקל 'דעלב עצב ו יי יחי

 קחשמה לש ₪510 םניח 'ש חלביק הז ןוילגב

 קחשמה תשינרב החנה 15%: לבק הז 60 חגצהב

 ראה 'בחרב 1/5 תויונחב

 :רוטס גאב תשר תויונח תמישר
 03-5535268 :לט .92 לטפסוי 'חר ,םיתב ₪

 08-8569678 :לט .7 ואדרונ 'חר 'א עבור ,דודשא ןוינק :: 8%
 ל

 07-6286653 :לט .בגנה ןוינק :עבש-ראב
 09-585457 :לט .חותיפ הילצרה .ת.א ,2001 םיזכרמ תיב :הילצרה

 03-25254 :לט .6 ללה 'חר :םילשורי 8

 03-5225288 :לט .(יקצמיטס ךותב) 201 ףוגניזיד 'חר :ףוגניזיד ₪
 03-5288281 :לט .50 רטנס ףוגניזיד :רטנס 8

 9 \ 03-6430470 :לט .א"ת תסיטרבינוא ;א"ת ןונויד 8

 03-9500795 :לט .דלישטור זכרמ ,45 דלישטור -חר :צ"לשאר 09-842963 :לט .ןורשה ןוינק :הינתנ ₪

 65 0 | | 03-9456433 :לט .תובוחר ןוינק :תובוחר 03-5354598 :לט .(יקצמיטס ךותב) ןליא-רב תסיטרבינוא :ןליא-רב ₪

 קלה וע :ה'גתנ .ה.ת.א ,5236 .ד.ת ,ואדיו רטיינוי-סובולג תצובקמ סולפ הידמ / 04-8261906 :לט .(טינרג תונח ךותב) הפיח תטיסרבינוא :הפיח 03-4227146 :לט .תמוצה ןוינק :אבס רפכ ₪

 6 1" .1 בולוקוס 'חר :ןורשה גוי 12 1% .8 םיטוריאה 'חר ,רתוינק יש סנ 8
 0 סודס הדמ ה וזו וזו וזו ,(331*9-555] :םקפ ,,7858 ל

 שה | 0 0 . |
 וי ויו 7



 לואש"םש הרואנ :תכרוע
 יתנחלא השמ :בשחוממ בוציע

 לוג ךליל :ללמ בוציעו הקפה
 הילע ידע :הנשמ תכרוע

 ימחלה תימע ,ןווא ידע :בשחוממ דומיע
 :טנרטניאב ונתבותכ

 1112: אר 5
 ימדש ןרוק :תכרעמה רייצ

 ,ןייפ ןרע ,רגוב סות ,ןימא ודיע :םיעובק םיפתתשמ
 ןורוד ,ונסק ביני ,ץרפ לט ,ןמטוג לט ,שורה ןר
 לארשי ,רזל לט ,לאיזוע יבש ,ןמנה רנבא ,ןמדירפ
 ירוא ,טיבש ירוא ,יסגול לאכימ ,פוו ינד ,ינימינב
 .ץיבוקינזר רמתיא ,ץייו ירוא ,רגניצלוה רמוע ,ץנרמופ

 ןמרדיב ליג :רעשה בוציע

 מ"עב תוושקתו תונותע .פ.כ :ל"ומ
 ףוש תילג :יארחא ךרוע
 ךובנזורזהיטע ילרוא :ל"כנמ

 לואשיבא ירזש :ל"כנמס
 קבטיל ריש :תכרעמ תריכזמ

 03-5180871 8 :תועדומ תקלחמ
 למיש תיגח ,הארגנ ילט :םייונמ תקלחמ

8 0375180870/4 
 68104 ביבא"לת ,84 יבצ"ןב ךוד :תכרעמה תבותכ

 (יוק בר) 03-5180820 8
₪ 03-6820401 

 מ"עב םבוא :תוחולו תודרפה

 מ"עב תוספדהו תוקפה צ.צ :הספדה
 "וינבו יבצ" :היכירכ

 03-6951118/9 8 רב :הצפה

 תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא
 [58% 6 די יבתכ הויזחמ הניאו

 ((דד> 022-3733 = םירוריבלו תוינופלט תונמזהל

 :ווועונ הורחב
 קחשמ םישוע הככ 5

 הורי
 הרואנ לש ריקה 6

 םכלש ריקה 7
 ךרדבש םיקחשמו םישודיח 9

 םייחהמ םירופיס 10 =
 קאפ כ |
 םיקחשמל םירוכמ 1

 :תיחוע]
 <  ינסיד יקחשמ 343
 4003גוו יקחשמ 2225

 סייא 7
 יכ0/02 0/0

1 286 01 ₪60 

 -ו.מ.א , ךסחהופ

 היגטרטסא יקחשמ 32 4

 ערצקהב 7
 0 5 קא |

 םיקירטו םיפיט - ₪ 9

 < :םיטובה םירו]
 םידיקפת יקחשמ 0

9 ]₪ 
 ינוידב עדמ 1

 א 3 00/0
 תונכרצ 3

 ₪'ק5% שי

 ינכט 5

 וי( 0/0
 תיתוכאלמ הניפ 46-47

 1303 21/02 ומ/כ סיפוק

 הקיזומ 8
 /וו30/ 22 2כרוופ

 לייטס 9
 112% ,אויוייק|2 27/6/06 |

 < יטנא 0
 ןשי[ כ וכ (0/ עוכוקיכ

 | 0 )1 ןוי/לפ 2/0
 | ןולשכ לש הימוטנא 7

 תיא6//כ ול[ יפק 9
 תשרב רודכה 9

 0 יאו

 .דורשי קזחה קר 1
 99 יאו יס

1-4 
 אבה ןוילגב 0

 ,ילופיטו ידומיל ילככ בשעחמה

 ,תותוערב ינדיתע ךוניח

 ...דועו ,דומלל ךיא םידמול



 תא םירחוב ונאש תישילשה הנשה וז

 ןוילגל אשונכ "בשחמה יקחשמ תיישעת"

 אורקל רבכ רשפא .תיחרזאה הנשה ףוס

 לש ןמזה הז .תרוסמ הזל

 סיכהו שפנה תונובשח

 הידמיטלומה תורבח לכל

 הדלונש היישעת .םלועב

 רבכו ,ןורחאה רושעב

 הכרד ינוויכ תא תששגמ

 .אבה רושעה לא

 ויא התרק וזה הנשב

 ןתוא לכ ,(16-17 'מע) תוחכפתה

 םובב וחתפנש הידמיטלומה תורבח

 ןוה ועיקשה ,השדחה הנפואה תילגת לש לודגה

 ,ליגרכו ,עציה יוור היה קושה .רתויב יביסרגא ןפואב םקווישו םירצומ חותיפב קתע

 תובר .ןהיתועקשה תא ריזחהל ושקתה תונטקה תורבחהו הרעסב ותוא ושבכ קנעה תורבח

 .הנשה ולפנ ןהמ

 תוחתפתה תא םויה ליבומהו םיבאשמ ריתע וניה בשחמה יקחשמ תיישעת קוש ,ןיידע

 םיביצקתו םירקחמ המזיש ןוחטבה תיישעת תמועל ,(42-45 'מע) קטיייהה ימוחת

 לכב לבא ,המחלמו ןשקא יקחשמ םניה םיקחשמהמ םיבר ילוא .הכ דע םוחתה תא ומדיקש

 "..םיתאל םתוברח ותתכ" לש השוחת וזיא שי תאז

 םד ילעב ונלוכ) קחשמ םצעב םה םייחה לכש רבכ ונבה רושעה תליחתב םא ?דיתעב המו

 ונבה הנורחאה הנשבו תויהו ,םיקחשמה תיישעתב אצמנ לודגה ףסכהשו ,(41 'מע ,םח

 קוש דיתעש םינעוט ,היישעתה לש האובנה ילודג ןכאש ירה - תשרב ןופצ דיתעהש

 תרדהנ הפוקת ונל הכחמ ,ואוו .(18-19 'מע) תשר ימושייב ובולישב ןומט הידמיטלומה

 ..תובורקה םינשב תועתפה תאלמו

 ,םייתניב

 ,(22-34 'מע) דלומה גח תארקל ואציש םיקחשמ לש רידאה ףסואהמ ונהת

 (11 'מע) תרקובמ תוריהזב ורכמתת

 .(12-15 'מע) םישדח םיקחשמ ואיצמתו
 = ראפ <> 27 ₪- |
 =" ." - ₪ ,רא"-- \)

* 
== 

 - ת60186 86100.0 |

 ממ הר 1113 7 5

 הוק://5ח8תו .ה60/20חוסוו :טיבמוז לש רתאה ךרד ,ואיצמיש םיצור םתייה יכה המ ונל בותכל םינמזומ םתא םג

 הלעמו הגמ השימח םיליכמש םיטקסיד

 ו/6ס"ב םידומע תיינבל םיטושפ םיכירדמו הטושפ הנכות

 םידליל טנרטניא

 (ערוז-ןורי) ינורטקלא ןוילג םג לולכיש ,ו/0א כ-0.7 ומכ םילילמת דבעמ

 וטמילימ לש יבועב בשחמ ךסמ

 (פורק ריפוא) ('וכו םיקחשמ ,תונכות) ךירצ התאש המ לכ וב שיש רתא

 רפסה תיבמ התיבה עיגמ ינאש ינפל העש עבר טרטניאל סנכייש טובור

 (ימלשורי הירא) קושל אצוי שדח דבעמש םעפ לכ תיטמוטוא ןכדעתמש דבעמ

 (ובנ רמוע) (סטייג ליב לש תויוטשה ומכ אל) תילמרונ הלעפה תכרעמ םע אבש ,דיינ ,ןימא ,לוז בשחמ

 95 תונולחמ תסאבמ תוחפ תצק הלעפה תכועמ

 ן|  קחשמ"כ םוחב וילע ץילמה ,ןמנה רנבא ,בתכה .5ונקסז 50ע 1 קחשמה לע תרוקיב טיבמוזב יתארק םישדוח המכ ינפל |
 | .אלש החיתפה ןוטוסמ רבכ יל רובתה קחשמה תא יתינקש ירחא ."...היצמינא ,הלילע ,םינקחש םע ,דואמ עקשומ לוגיר 1

 םג .חותפה עצפה לע חלמ דוע הערז קר תבשחמ תרבח לש תלשורמה םוגרתה תכאלמ .תרוקיבה לע ךומסל ךירצ יתייה =

 קחשל יתכשמה ,ימיטפוא יתויהב .ידמ ההובג תורידתב תועיפומ םחסז תועדוהו ,היעב התואמ לבוס תויומדה לש בובידה 1[

 < רמול חוכ םע קר יתוא וריאשהו ,ףוסבל יתוא ורבש םיגאבה לבא ,הבוטל יתוא עיתפהל קחשמל לודג יד סנא'צ יתתנו +[

 .הווש רתוי הברה היה קחשמה םע יתלביקש 5ןוגזוסואגוס"ה יקחשמ 200 םע הנתמה קסידש
 ןורשה תמר ,ןדס ריאמ 1[

 .קחשמה לש תילגנאה הסריגה לע הבתכנ ןמנה לש תרוקיבה :תכרעמה תרעה

 לו'ג סוש
 סיטרכ ,101 תדלקמ ,1.2+1.44 :םיננוכ ינש ,םיקחשמ + \/זאפ5, ושזא 3.11, 05 :תונכות .8א1מ ,360110 םויטנפ 62
 .09-8358588 ,ןתנ .םדומ + .\5₪% ךסמ ,לוק | 6

 .07-6419472 ,יטוג .540%18 קסיד-דראה רכומ 5
 ידרוג ,שאר יוקינ ,םיכלמה ברק ,יקס יעושעש ,2 יסרפה ךיסנה ,ןודשה םעז ,םילאה םעז :םיאבה םיקחשמה הויכמל 5 =

 .02-415327 ןבצ ןנור .סקיפ דיקו יבוד ,(סולפ םירפסמה יא) =
 .03-6743636 ,רימא .תירוקמה הזיראב א 496 רוטילקת הריכמל 5 : [

 .03-9368097 ,הירא .םיקסיד השש יבג לע 'וכותבש היחה' קחשמ 5 -
 ןנוכ .1.2אומ :ג ןנוכ .גסא[8 :כ ןנוכ .280א18 :6 ןנוכ .8א18 ןורכיז ,א112 486 דע 100 ינימ זראמ הריכמל 5 |
 | הסינכ + ןופורקימ תסינכ + םילוקמר + ינוציח רוקמל תואיצי + 16817 58 לוק סיטרכ ,6כ - ₪ ןנוכ ,1 44אזמ :ם 1

 -988057 :רקובב ,יסוי .תונכותהו תונקתהה לכ תא ללוכ תינועבצ ראטס תוכיס 9 תספדמ רבכע ,101 תדלקמ ,קיטסיו'גל 1

 .988105"06 :ברעב 06 1[
 ,םיתישק םיקסיד ,יוב'ג יננוכ ,תונורכז ,ךסמ יסיטרכ ,םידבעמ םע תוחול :םישדח בשחמ יקלח הויכמל 5

 .07-6714222 ,גלפ יתיא .יזקס סיטרכ + 2.16 יזקס קסיד ,1א16, !אא - טסאסא] ;ק |
 ותוא חולשל שקבתמ "סיטנלטא לרוגו סנו'ג הנאידניא"ל אלמה ןורתפה תא ול שיש ימ :םיארוקה להקל תשאונ השקב ₪ 1[
 .(רינוויא דעלא) הדות .עו!ג06צ 6 331 .תסו"ל =
 .68104 ביבא"לת ,84 יבצךב ךרד ,קו'ג קוש ,טיבמוז :ל ראודב וא ,03-6820401 :סקפל חולשל אנ קו'ג קושל תועדוה >

 .םישדח םירפו'צו םיעצבמ שי שדחה בוציעהמ ץוח ,ונלש רתאב רקבל ואוב 1[
 ג 1+0://צשוא 5 ב1 60/2000[
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 םיצורש םימדומהו םיבשחמה ילעב לכל תדעוימ ,קזב תלעפהב תילארשי תרושקת תשר 135- !תימשר הזרכוה "טנקזב"
 ו .ףטושה ןופלטה ןובשחב בויחה ,ימינונא שומישה .(עובק יונמ אלל) ןמדזמ ןפואב טנרטניאב טטושל

 .דועו תיבה ירבח יופימ ,ביצקתה קוח ,תסנכה דוסי קוח ןוגכ םיאשונ ןווגמ ללוכ רתאה - טנרטניאל התלע תילארשיה תסנכה
 / .טנרטניאל הלוע ל"הצ םג ראוני תליחתמ .ואושאו.(ח85561.00ש.ו

 םינותנה .רלוד דראילימ 1.96 לש יוושב 1996-ב לארשיב עדימה תייגולונכט קוש תא הכירעמ תילארשיה פורג-הטמ תרבח
 .תמדוקה הנשהמ 5% לש לודיג לע םיעיבצמ

 לטניאו טפוסורקימ ,2001 תנש דע בושחימה קוש תא ןייפאיש ךשמתמה הריגהה ךילהתבש םירמהמ פורג רנטראג יחמומ
 .אז יתרשו טיב 32 תונולח יססובמ םיינחלוש םיבשחמ םע ,תוחצנמה ויהי

 :תבותכב ,טירטסדרב:דנא-ןד לש טנרטניאה רתאב שדוחהמ לחה אצמנ ,ילארשיה קשמב תולודגה תורבחה גוריד
 ,חוור יפל ךותיח תויורשפא ללוכ ,הישעתה יפנעב תוליבומה תורבחה 150 לש םיגוריד תואלבט ליכמ .תווק://\שאו.0טחסס.00.ו
 .'וכו אוצי ,לודיג ,תוריכמ

 .5 אז תסריגב קר עיגת הכימתה .תירבעה הפשב םלועל ךומתל לכות אל 4 אז תסריג ,פורג רנטראג תקידב יפל
 םישמתשמ ויהי םהמ 70% רשאכ ,םיידרשמו םייתיב םישמתשמ ןוילימ 42-מ רתוי הפוריאב תויהל םייופצ םייפלא תנש דע

 .דרשמב אקווד ואלו תיבהמ ודבעי ,םירמוא ךכ ,םבור .םויה ןוילימ 30 תמועל ,םייקסע
 רתוי רשאכ ,רלוד דראילימ 3 לע דמוע תשרב םויכ רחסמה ףקיה .טנרטניאב ירחסמה שומישב יתועמשמ לודיג הפוצ 6

 דע ןוילימ 230-ל לודגל יופצו ןוילימ 30-מ רתויב דמאנ \ששפ-ב םישמתשמה רפסמ .(/ש8-ב תורישי רגסנ תואקסעה שילשמ
 .םייאקירמא םניה 70%"כ .םייפלא תנש

 .םלועה יבחרב תוכורעתה לכ לש האלמ המישר תשרה ייונמל עיצמ ברסויפמוק לש !05ז רודמ +
 !דבלב פייקסטנ יטוונל - \\סוספדעץס6 - טנרטניאב ילוק טווינ תרשפאמה רוביד יוהיז תנכות העיצמ מבי
 רלוד ןוילימ 60 ופקיהש טקיורפה עוציבל ירקיעה ליבומה היהת הלומרופ תרבח - ץראב םעפ יא היהש לודגה הנכותה זרכמ

 .קזב לש תיקסעה תואנובשחה תכרעמ - וקוסיעו
 ..דיגת הירוס המ הארנ .הדובע תוצובקל הנכותה לע היהת האבה המחלמהש הפוצ מבי לש םילהנמה תצעומ ר"וי
 לכ לע עדימ ללוכ .ירבעה רפסה לש היפרגוילביבה רוטילקת אוה סמטסיס .יא.יד.יס תאצוהב םלועב רתויב רקיה רוטילקתה

 .1960 דעו סופדה תאצמהמ םיירבעה םירפסה

 דטיינוי סובולג תנתמ 60 חסווו
 ...ךתלוכיב היולת המלש הכלממ - ה! 01 16 [13טתוותש

 6 זוא[:-אוסדוסא תייגולונכטב תוידמימ-תלת תויומד 20 לעמ ללוכ ₪

 קנע ידמימ תלת םלוע ₪

 קשנ יגוס 15 ₪

 ...ךשוחה טלוש הב הכלממל ךתוא באשיש ררמצמ ואדיו לש םייתעש לעמ ₪

 6 \(נו[ ₪ 1 1.ם0וגא6% קחשמה לש המגדה םג ללוכ

 כ יל
 זא5ד 1.1. לע ץוחללו 00111 תירפס חותפל - 1 .או8 קחשמל סנכיהל

 ו ירי יד יבמ

 גאב תויונח תשרב הז קסיד תגצהב .טיבמוז ייונימל ידעלב םניח יש הז ןויליגב תלביק

 .קחשמה תשיכרב החנה 15% לבק .ןויליגה תליתתב הלופכה העדומב תוטרופמה)

 .ךנועשב תוינש 20 דוע לבקת ,ךלצא לטסירקה תא חינת |

 ףוח תא ריכזמ ברקה הדשו חישק יטתניס רמוחמ םייושע םימחולה ,יתנייצש יפכ ,םעפה |

1 " / \ ₪ % 

 רגע ךנמז
 .(יוניש םשל) ןנערו שדח ןויער םע ןשקא קחשמ  ,₪וגגו (הגחוטטז תא בורקב איצות .6ווצופוטה

 :"קחשמה" םשב קר ול עודיה טרופסב ףתתשהל הדילמ ןמואו תיטנג סדנוהש םדא אוה ןקחשה

 ןועשה לע לבגומ ןמזו רעש שי ןקחש לכל ,תיקנע היבוק ךותב םיאצמנ םינקחש העברא דע

 לש רעשה ךותב םתוא םישלו קחשמה רוזיא ךותב םיאצמנש םילטסירק םירהל רשפא .םהלש

 םא .לטסירקה תא תחנה ולצאש ןקחשה ןועשמ תוינש 30 לש הדרוהל םורגי הזו ,רחא ןקחש
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 תואיפ לע תידמימ תלת איה העונתה ןכלו ,דחא רעש שי היבוקה לש האיפ לכ לע ,ללכ ךרדב

 רמגנ - ןקחשה בג לע תואצמנש ןמז תוצצפל םירבוחמ קר םה ?םינועשה םע המו .הספוקה

 ₪ .םוווווב ?ןמזה ךל

 קיטסלפל היגלטסונ
 ישפוחה וננמז תא םיריבעמ ונייה םהבש ,יחכונה הידמיטלומה ןדיע ינפלש םימיה תא םירכוז

 תא חסכל ידכ תדלקמב ונחוכ לכב םימלוה ונאשכ ,ןטקה דצרמה ךסמה לומ הבישיב אל

 הדשש םימי ?םיישחומו םייתימא ,םינטק קיטסלפ ילייחב קחשמב אלא ,בלשב ןורחאה סובה

 ?חבטמה תונוראו םיתורישה תפציר וליפא וא ,ןיינבה לש תירוחאה רצחה היה ונלש ברקה

 ..םימי ויה ולא

 ,םיידמגה קיטסלפה ישוג תפוקתל היגלטסונ לש םיזע םילגב העוקש 300 תרבח םגש הארנכ

 -"שדוחב תאצל דיתעש ,"\זומע א6ח" שדחה קחשמב תומלועה ינש ןיב בלשל הטילחה ןכלו

 .עגעגתהש ימ לכל תחנ תצק םורגלו םיבורקה םיישדוח

 .6%6 אצי זאמ הפייעל רבכ הצומש ןונגסב היגטרטסא קחשמ דועב ןאכ רבודמ לכה ךסב

 .(םיקיטראה לש רקלקה םע קירדנמשה ילב לבא) יצייק תבש םויב תלייטה
 קחשמב םלועמ התומכ התיה אלש תויקחשמ ,שדח הקיפארג ןונגס החיטבמ 0

 יסקסה יאנסה ,ינאקס לע ורמא םג הז לכ תא לבא ,תורכומ תורהצה |תוא לכו היגטרטסא

 דגנ אבצ :רכומו טושפ ראשנ קחשמה ןונגס ,לכה ךס .ידמ רתוי שגרתהל יאדכ אל זא ,ילינסה

 יעצמא םינוב ,תופקתה םינגראמש ןמזב ביואה סיסב תא דימשהל איה הרטמהשכ ,אבצ

 קיטסלפ לש תילולש ריאשיו סמי ,ברקה הדשה עגפייש לייח ,םעפהש קר ,'וכו םינוש המיחל

 ₪ .רבע לכל חומ יקלח רזפל םוקמב ,ךתומ

 הקחיש אסצּג 1 טש לבא ,ישילש קלח תאצוה לש דבוכמה דמעמל םיעיגמ םיקחשמ הברה אל

 ,צסאו| 58 2 דמימ תלתה עונמ תא 60886866 לש תישילשה הרודהמב האיבהו התוא

 .םידחוימ םייפארג םיטקפאו ,םייטסילאיר-רפוס םיפונ תקפנהב ןייטצמש

 ,615 ןייוול ירגאממ תורישי וחקלנו ןיטולחל םייתימא וארתש םיפונה לכש ןייצל שי ,ךכל ףסונב

 .יתימא םצעב לכה יכ ,קחשמ יחטשב לבגומ אל םצעב קחשמה ןכלו

 המודב ,םסופע פטחסטתנ 50טח6 תכרעמב שמתשהל ןנכותו 5/6 יבצמ השולשב לעופ קחשמה

 .עונלוקב ןהב םישמתשמש דנואסה תוכרעמל

 ןיב םלש ומה ןוזיאה" :ותוא םירידגמ וירצויש יפכו ,תומישמ 30 לעמ ,םיפתתשמ הנומש דע

 ."וב קחשל ףיכש קחשמל תקיודמ היצלומיס



 == = -----<-5-----7--< יועלו -------<-=----<----

 = םייחהמ םירופיס |

 .תספות קחשל בהאו םיעבש ןב היה אוו |
 בג יבאכ ,תקתושמ יצח תחא לגר םע תספות קחשל רישכ תמאב היה אל אוה

 קנתשהל ול המרגו םיעברא ליג זאמ ותיא הכלהש תינורכ תונופמיס תקלדו םימויא

 הבהאה ,תאז לכב לבא ,יטמרדה החירבה ץורימ תא לחהש רחאל םירטמ הנומש
 .ףוגה יאולחת לכ תא החצינ תספותל

 םהה םימיב .קחשל בהא אל טושפ אוה ,ללכב .קחשמה תא בהא אל אוה הלחתהב
 ילב יושנ ,הדובעב ושארל לעמ דע דורטו קוסע ,םישולש ןבכ רבג םתס היה אוה
 ויה אל ,השפוח ימי אל ויה אל ,םיביבחת ול ויה אל .לילעב ביבח אל רקיעבו םידלי
 היהַש ,אוהש וילע ודיעה וחצמב הגאדה יטמק .םלוכ ומכ ,רוציקב ,תונטק תואנה ול

 תויהל לוכי ,(והומכ םינגאדו םיטעמ) םירבח םע חדבתמ היהשכ םג וחצמ תא טמקמ
 .יתימא "ץופ"כ ההובג קויד תמרב רדגומ

 ,הטמל םיקחשמ םידליה תא תוארלו תינימשה המוקב ןולחהמ טיבהל גהנ אוה

 ,הציר יבאתו םיחמש ,תוגאד ילוטנ וארנ םידליה .בטיה תחטבואמהו הנטקה הניגב
 ןמש בשחו םידלי בהא אלש ימכ ,ורובע ןבצעמ היה הז .המשל תובבותשהו החמש
 םהירוהל רשפאיש ,תויזיוולטב ומכ ,ןטק ןונגנמ םתוקניב דוע םהל ליתשהל יוארה

 ."אזוווט""ל םתוא ריבעהל םיפייע םינכשל וא

 אוה חצמ טומקו םינפ ףועז .וירמב דמע אוה לבא ,םידלי התצו אקווד ותשא
 תוזילעל םוקמ ןיאש ,םידלי וילא איבהל ןיאש םלוע והזש תונשקעב ןועטל ךישמה

 ישונאה ןימהש ןימאה אוה וכות ךותב .הזכש תונכס הרה םוקמב וזה תוגאדה תרסח
 "םדא ינב" היורקה םייחה תרוצש ,הז רודכ ינפ לע ומויק תא ךישמהל יואר וניא
 חמצתש ,תרחא םייח תרוצל המבה תא תונפל הילע וישכע .ץרחנ ןולשכ הלשכ
 ,השדח םייח תרוצ הכותמ איצוהל תלגוסמש ,הסרהנ אל ןיידעש הבוטה עקרקהמ
 .תוחפ תינשער ,רשפא םאו ,תוחפ המילא ,רתוי הבוט

 ,םלועל הארנכו ,םלועמ רופיסה רוביג ,םירקי םיארוק ,ןבומכ בל םתמשש יפכ)
 אל אוהש םג יל המדנ ."םלועה תומוא דיסח" ךכ לכ בשחנה ראותל דמעומ היהי אל
 (...וליפא דמעומ ומצע תא האר

 הר'הוא 'בגב ליחתה לכה
 םדא לש ונקויד םע ונתוא ריאשהלו ,ןאכ םייתסהל היה לוכיו הפיו בוט היה לכה

 םיבר לש ןקויד .רגובמל דלימ ותכיפה םע םלועמ ןיכסה אלש ,ןח רסח ,רירמ
 קוחירה תא םהל תורשפאמש תורידב ,ונילעמ ףאו ונדיצל ,ונכותב םייחה םירגובמהמ
 .םייחה תלומהמ שורדה

 .ןורחא דיקפת ,ידיחי דיקפת .יזכרמ דיקפת קחשל הפיגמה הליחתמ ןאכש אלא
 תב וקסיסנרפ ןס תבשות ,הר'הוא 'בגל ןתינש ינויסנ ךא טושפ הירפה לופיט

 לש התכיפהל רעצה הברמל םרג ,ןושאר דליב הדואמ לכב הקשחש ששו םישולש
 וז תורקעש היה ארונה רבדה .יופירל תנתינ יתלבו תטלחומ הרקעל הביבחה תרבגה
 היה אוהש הדבועה התיה תוחפ אל הדירחמ .ריוואב רבעוהש סוריו תומדב התיה

 ,לכ בלב הלחלח עתפלש העידיה התיה תוצלפ תררועמו ,הליגר יתלב הרוצב קבדימ

 .יופירל תנתינ הניא הלחמהש

 הבישי .ונלש ץראה רודכ יבחר לכב תחא הירופ השא הרתונ אל םינש הנומש ךותב
 יאדוול בורק יכ ,תיטמרד העדוהב האצי תודחואמה תומואה תצעומ לש תדחוימ

 ,יתוכאלמ ןפואב םידלי רצייל ךרד אצמית אל םאשו ישונאה ןימה ימודמד םה הלאש

 ,יבגנגה יחצ ,תודחואמה תומואה ר"וי בצמה תא רידגהש יפכ ,והז
 ."ו6 60 1 16 אשסז[6 35 אתטוא וו"

 תלוכיה ןדבוא לע בצעב וחפייתה םירבגו םישנ ידראילימ .םלהב היה םלועה

 תמונת תא םנה טקה םדלי לא ץק ןיא הבהאב טיבהל ,הרוה תויהל ,תוברתהל
 .ולש םיירהצה

 הגאדה ,לובלבה םג ומכ ,םלועב הטלש תורדקה ןהבש ,םינש המכ ךשמנ םלהה
 .םינואה רסוחו

 םיקחשמה תכלמ
 םלועה לכבו ,םיריעצ םירבגל םייתניב וכפה הפיגמה ץורפ םע תוקונית ויהש הלא

 ךלשוה אלו בער קונית קינהל דש ץלחנ אל ,ןטק דלי לש ויכב דוע עמשנ אל ולוכ
 ..הפשאה חפ לא ימעפ דח לותיח םוש

 .םירשע ליגל תחתמ שיא רתונ אל
 .םלוכ .קחשל וליחתה םה זאו

 יאנפה תועועב הגנטסט
 ,תודליהמ הדירפה תוגיגח לבא ,דחא עובשב אלו דחא םויב הרק /אל רבדה

 לש םכרד וז התיה .לודגב הנפואל ורזח תודלי יקחשמ .םלועה יבחרב ולחה ,םידליהמ
 .תיפוס הנממ ודרפנש ינפל ,םלועה ללחב תודליה תוודחמ טעמ ריתוהל םירגובמה

 - םיקחשמה תכלמו ,ךלמה ינודא םולש ,לבחב הציפק ,תוניפ ,הגנטס ,םיאובחמ

 ,הסנרפה תא ,הדובעה תא ,לכה ובזע םישנא .יונפה ןמזה בור תא ואלימ ,תספותה
 ולחהו ,הזמ הז קחרתהלו דדובתהל םהל ומרגש בשחמה יקחשמ תא ,היזיוולטה תא
 עונ אלל ודמע םישישק ,בטיה ואבחתה םישנ .הלודג הלהצ לוקב תובוחרב קחשל
 תויפשאל וכפהו שארה לע ץיפקהל ודמל תותבס ,םתוא קיחצהל הסנמ "ךלמ"ה דועב
 .הגנטסה

 אוה ...רירמ ,ירירע ,שורג ,דדובו חצמ טומק ,םישימח ןב ,הלעמלמ דמע אוה קר
 היה םוי רחא םוי .ומודייש לחייו ,םינהנה ,םישיערמה ,םיקחשמה םירגובמב טיבה
 .םיצפוק םירגובמה וינכש ,םינהנו םיבבותשמ םהב טיבמ
 | האנק בברתשהל הלחה וביל לאו ,ןטק ימוג לבחב
 |  הדובעב ונגס תא האר דחא םויש הרק ךכו .הלק
 ואבחתהש הלא רחא שפחמו ךלוה
 המוקה ןולחמ חרצו  ,וינפמ
 ,םש אוה" :תישימחה
 וטואה ירוחאמ
 ירוחאמ | ,ןבלה

 "..ןבלה וטואה

 תא ומירה םלוכו

 הלעמ םשאר
 רבוש | לא

 םיקוחה

 קימסהש
 ירותאמ
 .ןבלה ןוליווה

 םה די תעונתב
 .הדגא הל הדלונ ךכו םהילא ףרטצהל ול ונמיס

 | ךפה ,יתובר םייתנש ,דבלב םייתנש םותב
 יכלמ ךלמל שמח המוקמ רירמה שיאה
 תכלמ לש רערועמ יתלבה םיכלמה
 ,םידליה טרופס

 ₪ !תספותה

 | - ו ומ - | - |

 | לחה | ב א

 | םייחהמ | םירופיס |
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 םלועהשכ קר ?קחשל םיקיטבמ 'תמ
 םירוהה ,טטומתהל ליחתמ ץוחבש
 ירועישו תוננולחמ תורומה ,םיקעוצ

 ...ןחלושה לע םימרענ תיבה

 הטמלמ ךל קרוש ךלש בוט יכה רבחה ,ברעה תחוראל אובל ךל תארוק ךלש אמא

 תוחפל תוחנומ הביתכה ןחלוש לע ,(שרגמב לסרודכ קחשל אובתש הצור אוה)

 בלכה עקרב .רחמ לש ןחבמל רמוח םע קנע רסלקו תיב ירועיש םע תורבחמ שמח
 לכו ,ךלש רדחב בשוי התא .לצלצמ ןופלטהו הקספה אלל חבונ םינכשה לש

 תודקוממ םייניעה .ךלש יטרפה םלועה לא רודחל חילצמ אל ביבסמש ןגאלבה
 תא עגרל תבזוע אל דיה ,תויריהו תוצצפהה תולוק תא קר עמוש התא ,דחא ןוויכב

 .בשחמה ךסמ לעש קחשמהו התא קר םיאצמנ ךלש םלועב .רבכעה

 םינעיקשמה
 רבודמ .דואמ תרכומו תיתרגיש תעמשנ תאזה הנומתה ,םישנאהמ קלחל

 םישידקמ (יונפ אלה ןמזה תא םג ,וניניבו) םהלש יונפה ןמזה בור תאש םישנאב

 הגוצתה ינכוד ביבס תוקרוב םייניעב םידדוגתמ יתשגפ םהמ המכ .בשחמ יקחשמל

 ינגב םייקתהש םיבשחמה גנינפה ,26 96 דיריב ,בשחמ יקחשמל תורבח לש
 .הכונחה גחב הכורעתה

 ."םויה לכ" בשחמב קחשמ אוה יכ רפסמ ,ביבא לתמ 11.5 ןב ,תודב יעור

 תוחדנ ,םיגוחל הכילה וליפאו םירועיש תנכה ,תיבב הרזע ומכ ,תורחא תויוליעפ

 תא בזוע אל יעור" .בשחמה יקחשמ לש םמסק ינפב תולפקתמו עודי יתלב דעומל
 רוא רפסמ ,"רות דוע שקבמ אוה לספנ אוהשכ םגו ,לספנ אוהש דע בשחמה

 ולצא וחראתהש יעור לש םידודה ינב ,ישו רוא .יעור לש ודוד ןב ,טלבנכייא

 ןמזב ןופלט תוחישל תונעל וצלאנשכ ,םיריכזמכ רתיה ןיב ושמיש ,הכונח תשפוחב

 .קחשמב עוקש יעורש

 ,יעורל דוגינב .םויב תועש ששכ קחשמב עיקשמ ,ןולוחמ 15 ןב ,להאוו םעונ
 ומכ היגטרטסא יקחשמ םעונ ףידעמ ,עססומ ומכ הלועפ יקחשמ בבוחה

 הציר םתס אל" ,וירבדל וא ,קחשמב הבשחמ עיקשהל ונממ םישרודה ,₪60 6
 אוה ,ותנעטל לבא ,תורחא תויוליעפ תחנזהל קחשמה איבמ ולצא םג ."תויריו

 .ךויחב ףיסומ אוה ,"תוחפ יל ,היעב שי ילש םירוהל" .חונ ירמגל הז םע שיגרמ

 תויתחפועמ תומחלמ
 ספסכ בטימ תא ועיקשהש ירחא - השק תודדומתה תדמוע םירוהה ינפב ,ןכאו

 םיאצומ םה ,םיינכדע םיקחשמ לש םירוטילקתבו רתויב םדקתמה בשחמה דויצב

 תלדתשמ ינא" .יונפה םנמז לכ תא םהידלימ תלזוגש הספוקה דגנ םימחלנ םמצע

 אל הז םימעפל לבא ,בשתמב תקחשמ ינאש ינפל םירבח שוגפלו םירועיש תושעל

 11 תב ,רכייר לכימ הלגמ ,"למשחה לש לבכה תא תחקולו האב אמא זאו ךלוה

 ינאש ינפל בשחמל ברקתהל אל יתוא הריהזמ םתס איה םימעפל" .תובוחרמ
 ."רדחה תא תרדסמ

 לבא .ןמזה לכ םיקחשמל םירוכמה תושרל דמוע בשחמה רשאכ הפיו בוט לכה

 וא םירבח ,םיחא לש ,תופסונ םיידי תומחלנ רבכעה לעשכ תוליחתמ תויעבה

 העיגמ איה םימעפלו ,רייטילוס קחשל תבהוא ילש אמא" .םירוהה לש וליפא
 איהשכש הל רמוא ינא ,ינפל תקחשמ איה םא .קחשל קיספהל ינממ תשקבמו

 .ןורשה תמרִמ 13 ןב ,גרוברטפ יש רפסמ ,"קחשל הצור ינא ,דואמ בורקב ,םייסת
 ,לגייס בינ לצא ."הברה יל םיעירפמ אל זא ,ילש רדחב אצמנ בשחמהש אוה לזמה"

 אמאש ךע
 לטשה תא

 תוציא 
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 יקחשמל ףתוש עשתה ןב ויחא .םיעוגר תוחפ תצק םיניינעה ,ןורשה תמרמ 14 ןב

 .קחשמהמ ותוא ףיעמו ₪56--ה רותפכ לע ץחול טושפו עיגמ בינ םעפ אלו ,בשחמה

 הפי תחפשמב .ונכ לע רדסה תא בישהלו ברעתהל אמא תארקנ ובש עגרה הז

 שממ ושכרש ,שדחה בשחמה לע תוטלתשהה יכרדב םוכחת הלגתמ תובוחרמ

 .םיקחשמ המכ התוא יתדמילו א"י התיכב הלודגה יתוחא" .םינורחאה םימיב

 תכלוה ינאש ןמזב בשחמה תא יל תבנוג םימעפלו ןמזה לכ הזב העוקש איה וישכע
 תוחילצמ בורל .תוימיטפואל םוקמ שי לבא .רשעה תב הגונ תרפסמ ,"לוכאל

 הינשהו רבכעב תזחוא תחאה רשאכ ,דחי תוקחשמו תיב םולשל עיגהל תויחאה

 .קחשמה ךשמהב הל תצעיימו התוא תנווכמ

 ?םירחוב ך'ז
 םיקחשמ השולש"םיינשב קפתסהל םירוכמה בור םיצלאנ ,בוטה ןוצרה לכ םע

 לש ידמל םועז רפסמ אוצמל רשפא םבור לצא .שדחה טיהלה עיגמש דע ,םיירקיע
 ,רתוי תיניצר תומכ יתאצמ לגייס בינ לצא קר .הרשעל םיינש ןיב ענה ,םירוטילקת

 טלחהב הזו ,שדוח רבוע שדח קחשמ אצוי רבכש דע" .(!) 200 תוביבסב וירבדל
 ויבאל יכ התלעה הפיקמ הקידב .רמוא אוה ,"שדוחב דחא רוטילקת תונקל קיפסמ

 לבקמ אוהש םירוטילקת טעמ אל שיש ןאכמו ,םיבשחמ דויצל הרבח שי בינ לש
 לבא ,("בשחמה תא ונינק קר") דבלב םיינשב םייתניב תקפתסמ הפי הגונ .הנתמב

 ןווגמ רחבמהש ךכ ,םינוש םיקחשמ 200-כ לש ףסוא שי םהמ דחא לע יכ תנייצמ
 .רישעו

 אמאו אבא ,הרצק םינונחת תכסמ ירחא .חתפמה תדוקנל םיעיגמ ונא ןאכ
 תונחה לא דחי םיאצוי םתאו םיקחשמה יאלמ תא שדחל ןמזה ץיגהש םימיכסמ

 ללש ןיגפמ רכומהו הז תא הז םיפדור םיצצופמ תומש ,םיסומע םיפדמה .הבורקה
 [66 ןודעומב רבח ינא" ?רוחבל המ םיעדוי םצעב ךיא .םיתפמ םירופיסו םיכויח

 יעור רפסמ ,"םיקחשמ לש (ומד) תומגדה יל םינתונ םהו
 = | רוקממ עומשל ףידעמ ,ותמועל ,גרוברטפ יש .תודב
 "% המ ארוקו םירבחמ קחשמה לע עמוש ינא" :ןושאר
 ." \ ידכ קיפסמ הז ללכ ךרדב .תונחב הזיראה לע בותכש
 [" םוסרפב רזענ לגייס בינ ."בוט קחשמ אוצמל
 ףוסב עיפומה הזכ ,רתוי יעוצקמ
 .טנרטניאב וא םירחא םיקחשמ
 תובתכו םוסרפ לע םירפסמ םלוכ
 : שי םימעפל" .היזיוולטבו םינותיעב
 שי" .יש רפסמ ,"תובזכא םג
 ירחא ןבצעל םיליחתמש םיקחשמ

 האיציה תא אוצמל רשפא יא ,תוקד שמח

 םאש ול הנוע בינ ."הצוחה םיפע זאו
 < - טושפ רשפא ,בוט אל קחשמ שי

 = ךמות להאוו םעונ .ףילחהל
 םירוכמה | ןיב | דוחיאב
 הבוט- יכה ךרדה" .םיקחשמל

 איה ,אל וא בוט קחשמ םא תעדל
 | וב קחשלו קחשמה לע לכתסהל
 / ,הז לכ ירחא ."רחא והשימ לצא
 ךל שיש המב חוטב רבכ התאשכ

 ךתוא זיזי אל רבכ רבד םוש ,דיב
 קחשמה דע .ונממ
 ְ ₪ .אבה



 םולבטסבוא ןרוא
 ,"םידמילה טילש" קחועלמה בצעמו
 לש הקבהה יזרב םכתא ףתשלמ
 דעו ןויעדה בלושמ ,בועחמ קחשמ
 תיבב םכלצא 'רטיוה

 בחוכ ,רָצוי

 ינש ויה בשחמ קחשמ רצייל ידכ שרדנש לכ ,קוחר ךכ לכ אלה ינעב

 תרבח .בוט ןוצר הברהו חתופמ ןוימד ,םישנא השולש"םיינש ,םיבשחמ
 לש יתיב טקיורפכ '80"ב הכרד תא הליחתה ,לשמל ,5וסזזג

 םמוקמ תא "קחשמ תונכת" וא "קחשמ רוציי" ומכ םיגשומ וניפ טא טא

 :םיביכרמה לכ תא וכותב ללוכ הזה יוטיבה ."קחשמ תקפה" ומכ םייוטיבל

 הנוש הניא ונימיב קחשמ תקפה ,ןורקעב .'וכו יומיב ,בוציע ,תונכת ,הביתכ

 ,םיבצעמ ללוכ םיקחשמ תקפה תווצ .אלמ ךרואב טרס תקפהמ הברהב

 .הכורא דוע המישרהו ,םינקחש ,םירוטמינא ,םיאקיפרג ,םיאטירסת ,םיאמב

 ?ונל הלוע הז המכ
 סנוצר לע וזירכהש םישנאב תובר םימעפ יתלקתנ טנרטניאב יטוטישב

 רתויב הצופנה הלאשה .הבוט הצע םישפחמו חילצמ בשחמ קחשמ רוציל

 :איה וז הלאשל ילש הבושתה ?ליחתהל הפיאמ :התיה

 ךכ רחא ,רלוד ןוילימ הרשע דע השימח ושפח לכ םדוק" = 19717/ 51077/111/77 26 = הקיפארנה לע תדקפומ התיה איה :סמאיליוו הטרבורו ןק
 יפכ ?ףסכ הברה ךכ לכ ךירצ המ ליבשב ."ליחתהל רשפא דע יתריציו עשעשמ אוה .תונכתה תכאלמ לע אוהו

 לודג תווצ אוה קחשמ תקפה תווצ ,םדוק יתייצש לש זעש המכ ?דחא ,דואָמ ושמתשה םהבש םיקזחה םיבשחמהו ,זאמ רבע בר ןמז
 .תוהובג ןה םוחתב םיקסעומל תומלושמה תורוכשמהו ילהנמ תוארל ושפא םינויד תועדומה .רתוי םילוזו םינימז וכפה קנע תורבחו תואבצ

 םייפארג םיבשחמ לש םתולע תא םג ןובשחב תחקל ךירצ ינב לכל תיתיב רודיב תדיחי שמשל לוכי בשחמהש הדבועל

 דנואס ינפלוא תועש ,סקיפארג ןוקיליס לשמל ומכ ,םיקזח םיבצעמו םיתנכתמ ,תורבח תויתיב תוריש תונכות תכירצב הילעל המרג החפשמה

 ,םיקעוצ ,ודחב םיצפקמ .םיקחשמו הדמול תונכות ,תונוש
 המיתל תועונת ם'מ'גדמ | תריכמ הרשפיא םור.יד.יסה תייגולונכט חותיפ

 קיפהל ןוצרה ,לזמה הברמל .הבוט קוויש תכרעמו ,ואדיוו

 סייגל תוחילצמ תובר תורבחו ,םיישקה לע רבוג םיקחשמ

 תקפהל האנ ביצקת ונל שיש רמאנ .שורדה ףסכה תא םיעוצעצב םיקחשמ ,בוחב היצמינא רתוי ,הקיפארג רתוי םע ,רתוי "םילודג" םיקחשמ

 לש לילב רבעב ויהש םיקחשמה .םיכורא םימוגד םילילצו

 תוגוצתל וכפה ,טסקט ןומהו רוחש ךסמ לע םינבל םיווק

 ,ךכמ האצותכ .םיינזואו םייניע תופטוש דנואסו הקיפארג

 .ןאגלב םישוע יללכ ןפואבו
 דחא אוה הז הומת בלש

 .ןויערה ,לכ םדוק ?אבה בלשה המ .קחשמ

 ךיא .קחשמה תקפה לש ןושארה בלשה אוה ןויערה

 ךרדב .תרדגומ הבושת ילב הבוט הלאש ?ןויער םיאצומ

 לש הזה ץוצינל .םוקמושמ סהל םיצצ טושפ תונויער ,ללכ = לתו!ב ם1/שחה ם?בלשה | תוריכמ ,רתוי לודג להקל םייביטקרטא וכפה םיקחשמה
 םיקחשמה תורבח לש ןסיכל םרז בר ףסכ ,ולע םיקחשמה

 תובר תורבח ,הבחרתה םיקחשמה תיישעת .ולדגו וכלהש

 תוכיאב קפתסה רבעבש ,םינקחשה להק .התלע םירצומה תוכיאו ומקוה
 .םעט ןינאל התע ךפה ,םיקחשמ לש הדורי

 0 ל[ 50766 6. (6%.)

 התוא ןנכתל רשפא יאו ,"הזומ" םיארוק האצמהו תויתריצי קתחשמ תקפהב

 .שארמ התוא תופצל וא

 ןיתמהל ןמצעל תושרהל תולוכי אל תולודג תוירחסמ תורבחש רחאמ

 הטיש שי ןהמ תוברל ,ןהלש םיקחשמה בתוכל הזומה אובתש דע תונלבסב

 "תוחומ תרעס" וא ,םזגוח א(סחמוח<ע תארקנה

 .םיבוט תונויער לש המירז (רתוי וא תוחפ) החיטבמה

 םיינורשכ תורצויו םירצוי לש הצובק םיפסוא

 ןחלושב דיוצמו חוורמ תויהל ךירצ רדחה .דחא רדחב

 דוביכ הברהו תונורפע ,תוריינ ,ריקה לע חול ,לודג

 אל הדילג .םיעט היהי דוביכהש בושח ,ןויסנמ)

 .(קיזת

 לש תונויערה תא ףוסאל איה תוסנכתהה תרטמ

 ןעמל ,תעכ .דחא חלצומ ןויערל םתוא ךופהלו םלוכ

 -ה תלהנמ וא להנמ תא רוחבל שי ,בוטה רדסה

 .םיקוחה לע זירכהלו [3ז8וה 500זהותק
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 .בוט אל ןויער ןיא - 1 'סמ קוח

 ויהי ,הגאד לא) יתרוקיב תויהל ןיא - 2 'סמ קוח

 .(ךשמהב יתרוקיב תויהל תובר תויונמדזה

 - ןויער לכ תולעהלו ןוכיס תחקל - 3 'סמ קוח
 .היהיש לככ ףרוטמ

 הכלה עצוב אל ןויער םא בלעיהל אל - 4 'סמ קוח

 .השעמל
 .םיקוח ןיא - 5 'סמ קוח
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 דע יתריציו עשעשמ אוה ₪זגוח 3וסחוומפ"ה בלש

 תוארל רבכ רשפא םינויד לש תועש המכ ירחא .דואמ

 ,רדחב םיצפקמ םיבצעמו הנכות ישנא ,תורבח ילהנמ

 םיקחשמ ,ברחב המיחל תועונת םימיגדמ ,םיקעוצ

 ,הז הומת בלש .ןאגלב םישוע יללכ ןפואבו םיעוצעצב

 רתויב םיבושחה םיבלשה דחא אוה ,הארייש לככ רזומ

 םיפתתשמה דחא טלפש תוטש לכ .קחשמ תקפהב

 אל םא וליפא ,ןויער לכ .רושעה תקרבה תויהל הלוכי

 ,םיפסונ תונויער תקירזל םרות ,קחשמב ללכיי

 לכ לש ןורשכה יוצימל רבד לש ופוסב םיאיבמש

 .םיפתתשמה

 הז היהי םאה .קחשמה ןונגס עבקיי םינויד ידכ ךות

 והשמ ילוא וא ,היגטרטסא ,תואקתפרה ,הלועפ קחשמ

 םיקינעמ תונמדזה התואב ?ירמגל הנושו ינשדח

 -ה להנמ ףוסאי ךילהתה ףוסבו ,ינמז םש קחשמל

 שבוגמ ןויער ידכל תועצהה לכ תא זגוה %וסחמותפ

 לכ לע (רתוי וא תוחפ) לבוקמ היהיש ,דחא
 .םיפתתשמה

 .וזה הטישב אקווד ועיפוה םיבוטה תונויערה לכ אל

 תצרענה םיקחשמה תרבח לש ,לשמל ,"סוש" קחשמה

 הרופה ונוימדמ באשנש ןויער לע ססובמ 16%

 יושע קחשמ םיתעלו ,גרבליפש ןביטס :דחא םדא לש

 .טרס וא רפס לע ססובמ תויהל

 קחשמה בוציע
 שי .םיממעשמ םיאשונ םלועב ןיא" :םעפ יל רמא עודי היזיוולט יאמב

 ילוא רשפא ,ונניינעל הזה טפשמה תא םיאתנ םא ."םיממעשמ םיאמב קר

 ."םמעשמ םיקחשמ בצעמ קר שי ,קחשמל םמעשמ ןויער ןיא"ש רמול

 ,חתמה ,תויקחשמה ,םירגתאה .בוט קחשמל סיסבה קר אוה ןויערה

 קחשמב םתקחיש םא ."קחשמה בצעמ" לש ותוירחאב םה ,קחשמבש ןיינעה

 וא ידמ תוממעשמ ויה תודיחהו ,(טסווק) תואקתפרה קחשמ רמאנ ,והשלכ

 .םישאהל ימ תא ועדת וישכע ,ידמ תושק

 םליג היהי המ ,רמולכ ,קחשמה לש דעיה להק והימ קודבל ךירצ לכ םדוק

 םיבר םיגוס שי .ותוא שוכרל םידעוימה תוינקחשהו םינקחשה לש םמעטו

 יקחשמ ינקחש וניינעי אל ,לשמל ,הבשחמ יקחשמ .םינקחשו םיקחשמ לש

 יבג לע םיירוטאינימ תואבצ לוסיחב םיקסועה היגטרטסא יקחשמ .הלועפ

 .םיכורא ואדיו יעטקב תופצל םיבהואש תואקתפרה ינקחש וניינעי אל הפמ

 וליאל םימיאתמ םיקחשמ וליא הלאשב םיבר םיחוכיו שי םויה דע

 ומכ תודיח יקחשמש בושחל לבוקמ .םיאליג

 18 תונב/ינבל םידעוימ םהימודו \זעו .1ח6 7ו טו

 סו ,50גס6 (כט64[ ומכ תואקתפרה יקחשמ ;הלעמו

 יקחשמ ;הלעמו 12 תונב/ינבל םימיאתמ םירחאו

 םהימודו א[טחג] ("טחוט4ו, סטו, (204%6 ומכ ןשקא

 ןיא בשחמה יקחשמ םוחתב לבא ;הלעמו 10 ינב וקחשי

 טושפש 60 ןב אבס יתשגפ רבכו ,ןבאב בותכה קוח

 .פססוו 2 לע ףרוטמ

 םינושה קחשמה בוציע ינייפאמ תא קודבנ תישאר

 םישמתשמ ,םהיניב טיבמוזו ,םיבר םיבשחמ ינותיע)

 םיקחשמל ןויצ תתל ידכ וללה םינייפאמהמ קלחב

 .(קושל םיאצויש םישדח

 .תויביטקרטניא - רמולכ ,((:36ק1גצ) תויקחשמ

 קחשמ לכל רשקהב עיפומ "יביטקרטניא" גשומה

 איה תאזה הלימה .קושל םיאצויה הנכות וא בשחמ

 ישנא ויה אל תרחא ,דחוימב הקילדמ הלימ הארנכ

 תא םכל רוכמל ידכ הב םישמתשמ ךכ לכ םיבר קוויש
 איה בשחמ תנכות לכ ,השעמל .םיגציימ םהש רצומה

 וא וז ךרדב עיפשהל ולכות הנכות לכב) תיביטקרטניא

 תמאב אוהש קחשמ לבא ,(השענה לע תרחא

 ,עיפומ ומצעבו ודובכב רזיחה

 לע תישממ העפשה ןקחשל רשפאי ,הבוט וב תויקחשמהו יביטקרטניא

 .ולומש ךסמב שחרתמה

 ובש קחשמ םייתנשכ ינפל האיצוה סא 5016066 תרבח ,המגודל

 ינדיתע בכר תרזעב םוקמל םוקממ בושח ןעטמ ריבעהל היה ןקחשה דיקפת

 התיה הקיפארגה .םיהדמ יל הארנ קחשמה ןושאר טבממ .תבכר יספ לע ענש

 םיעודי םינקחש לש םבוכיכב ואדיו יעטקו ,וזכשדהקילדמ-תידמימ-תלת

 המ לכ .קחשל יתלחתהש דע רדהנ היה לכה .וכרוא לכל קחשמה תא ורטיע

 םא טילחהל אוה םיספה לע עסנ ינדיתעה בכרהש ןמזב תושעל ךירצ יתייהש

 הצור ינא ,ייה .תמוצל ברקתמ אוהש העשב הלאמש וא הנימי הנפי בכרה

 לע םירלוד ינוילימ המכ האיצוה ₪066 !ליעפ רתוי תצק ףתוש תויהל

 קתוע אל וליפא רכמנ אל ,וז הדבוע ףא לעו ,קחשמה לש הקפההו חותיפה

 תוארל הצור והשימ םא .םירייארפ אל םה םינקחש .לארשיב ולש דחא

 טמואדיוול וא עונלוקל תשגל לוכי אוה םימיהדמ ואדיוו היצמינא יעטק

 .בורקה

 ,תוטושפ םילימב וא ,תישממ היצקארטניא היהתש בושח ,בשחמ קחשמב

 .שחרתמה לע רתויש המכ עיפשהל לכוי ןקחשהש

 .ידמימ תלתה עקוה לש "תומלשומ"ה תא "לקלקל" ידכ ,םיידמימ וד םיטרפ םיפיסומ

 ."הבולמאד בכוכמ רזיחה לש ורדח" ונל ירהו ,דמימ ודב ריוצמ



 ריהבהל ידכ ןקחשה שמתשמ ובש יעצמאה והז - (1ח(6ז1366ש) קשממ

 קשממב תשמתשמ ,הדיצמ ,הנכותה .קחשמה תנכותל ויתולועפו ונוצר תא

 עמשנ קוחצ לש גוס הזיאו רמוא רוביגה המ תעדל הצרי דנואסה יאמבו

 התוא לע םינוש םיטרפל קקדזי הקפהה יפתושמ דחא לכ ,רמולכ .עקרב

 .היצס | שתילעהש םעפ 5 הרק םתוא לכ אוה קשממ .ןקחשה לא עדימ ריבעהל ידכ

 ,תויפארג תוגוצת ,טסקט תונולח ,םירותפכ ,םינצחל

 ,קשממה אלמלא .גצה לע הארנש המ לכ םצעבו ,םילילצ
 בשחמל שדח קחשמ

 ,םינרציה יפ לע םינוש םיקלחל קלוחי קחשמה טירסת

 םע ,קחשמה לש אלמ טעמכ טיוסת לבקי ןרצי לכו

 .הקפהב וקלחל םירושקה םישגדהו תוארוה ךא ,םולשב הרבע הנקתההו | לט לילב היה בשחמה ךסמ לע םיאור ונייהש המ לכ

 אל ץורל לתה קחשמהשכ | ךירצ אוה ,חלצומ היהי קשממש ידכ .תויתואו םירפסמ
 .הלעפהל לקו רורב תויהל

 בשחמל שדח קחשמ םתילעהש םעפ םכל הוק
 אל ץורל לחה קחשמהשכ ךא ,םולשב הרבע הנקתההו

 םא וליפאש הזכ אוה בוט קשממ ?ץוחלל ךירצ שקמ הזיא

 ילוא ?קתשל םתחלצה
 ,תושעל ךירצ המ םתנבה

 ךירצ שקמ הזיא לע לבא לע לבא ,תושעל ךירצ המ םתנבה ילוא ?קחשל םתחלצה

 אוה בוט קשממ ?ץוחלל

 היצמינאו הקיפארג
 גצומ םאו ,ונלש היארה שוח לע תובר םיכמתסמ ונא

 .רתוי ותוא בהאנ ,הארמל םיענו יטתסא רבד ונינפב

 רצומ לכ .היחדל ונל םורגי רעוכמ רבד ,תאז תמועל

 בוט האריי םא רתוי בוט רכמיי ,זנוימ ללוכ ,קושל אצויש

 ,היצמינאו הקיפארג לש םינושו םיבר םיגוס םימייק .תתי אל םלזעמ םא ול'פאש הָזְכ  .דימ קחשל ליחתהל ולכות ,קחשמב םתקחיש אל םלועמ
 ,קח ולכות ,קחשמב םתקחיש ,"הריהמ הדימל תמוקע םע קשממ" ארקנ הזכ קשממ

 דימ קחשל ליתתהל
 .קחשמה תא ליעפהל ךיא רהמ דומלל רשפא ,רמולכ

 תוכיא תא ךירעהל םיסנמשכ בושח םרוג - םי'ח ךווא

 רהמ רמגיי קחשמש רוסאש רמול ןתינ תוטשפב .קחשמה

 ישוק תוגרדו םינווגמ םיבלש וב ויהיש בושח ,ןשקא קחשמ הז םא .ידמ

 ןומהו םיבר םירתא ,תובר תודיח וב ויהי הקתפרה קחשמ הז םא .תובר

 םיבר םינקחשו עוצקמ ישנא ברקב ,שוגפל רשפאש תויומד

 רחאל קר תמייתסמ הבוט בשחמ תקתפרה יכ העדה תחוור

 לש בותכ ןורתפב רזענ ןקחשה םא תאזו ,תועש רשע דע הנומש

 רמא אל דחא ףא ?ךורא ךכ לכ קחשמ בצעל השק עמשנ .קחשמה

 .םילק םייחהש

 ומכ .ומצע לש םיקוחל ןימא תויהל ךירצ קחשמ - תונימא

 תונשל ןיא ,לגרודכ קחשמ עצמאב םיקוח תונשל לבוקמ אלש

 ינוימד קחשמה לש ובוציע היהי ,בשחמ קחשמ עצמאב םיקוח

 קחשמה שחרתמ ובש םלועבש ,המגודל ,טלחוה םא .היהיש לככ

 רבדל ולכוי ןה קחשמה לכ ךרואלש בושח ,רבדל תולגוסמ תורבז

 | .יכ םולכ תורמוא אל ןה לבא ,רבדל תועדוי ןכא תורבז ,בגא ךרד)

 .(רמול בושח והשמ ןהל היה אל טושפ םויה דע
 | תא טרפלמ העיריה הרצק ךא ,םיבר םינייפאמ דוע םנשי

 בטיה ריכהל אוה םיקחשמ יבצעמ לש םדיקפת ,השעמל .םלוכ

 היצקרטניאה ,תודיחה ,םירגתאה תא איצמהלו להקה םעט תא

 לכ תא .קחשמה לע הרושה הריוואה תאו ,ןקחשל קחשמה ןיב

 טירסת" ארקנש דחא ץבוקל קחשמה בצעמ דגאמ הזה עדימה

 ."קחשמה
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 תוכיתחל םיקרפמ
 םלועמ חוקלה גשומ והזו ,םזטג(00ת ארקנ הז תילגנאב

 ,טירסתה תא בותכל םייסמ יאטיוסתש רחאל .עונלוקה

 והשלכ טרסש רמאנ .םינוש םיקלחל טירסתה תא "םירבוש"

 .----- "הז קלחבו ,םשג דרוי ,קוצ לע דמוע רוביגה הבש הניצסב ליחתמ

 ,טרסה ףוס תארקל ,טירסתב רתוי רחואמ .ושאר לע תורעש ןיא רופיסה לש

 םוליצה תווצ םא' .ושאר לע תחפוק שמשהו ךורא ורעיששכ רוביגה עיפומ

 םלצל וילע היה ,טירסתב םתעפוה רדס יפ לע םיעטקה תא םלצל הצור היה

 ,ורעש חמצי רשא דע ךרעב הנש ןיתמהל ,חריק אוהשכ תישאר ןקחשה תא

 תויעב רותפל ידכ .ןויגה םוש ןיא ,ןבומכ ,הזב .האבה הניצסה תא םלצל זאו

 ינויגה היהיש רדסב םתוא םינגראמו טירסתה יקלח תא םיקרפמ ,הזה גוסהמ
 .עוציבל

 הביתכה םותב .קחשמ תקפהב םיקסועשכ הברהב הנוש אל רבדה

 .עוציבה ןויגה יפ לע םינוש םיקלחל ותוא םיקרפמ ,קחשמה לש בוציעהו

 רמאנ ,המגודל .םינוש רוציי ימרוגל טירסתה תקולח איה תפסונ הקולח

 לש לוקו הקיזומ תעמשנ ,רדחל סנכנ רוביגה" :בותכ קחשמה טירסתבש

 הצרי רדחל סנכנ רוביגה לש היצמינאה תא רצייל דמועש רוטמינאה ."קוחצ

 יאקיזומה תא ,תאז תמועל .רוביגה תעונת תודוא םיטרפ תעדל יאדווב

 ,עשעשמ ילוא וא ,םוסק ,דיחפמ םוקמ והז םאה ,רדחה תריווא רתוי ןיינעת

 לש אשונה תא (הל הינש ןיאש תוסגב) קלחל רשפא לבא

 .דמימ תלתו דמימ וד :םיינשל קחשמה הארמ

 לש לבינשהו ףארדוו" עשעשמה קחשמב ,המגודל

 תויצמינאהו הקיפארגה וריוצ ,הרייס תרבח לש "טומיזא

 קושב .תויומדה תא היצמינא תנכות תרזעב רייצו בשי והשימ ,רמולכ.,,דיב

 רצייל ידכ םיאקיפרגו םירוטמינא םירזענ םהבש תובר תונכות תומייק

 .קחשמה בצעמ לש ותוירחאב םה ,קחשמבש ןיינעה ,חתמה ,תויקחשמה ,םירגתאה

 .תורחאו ווסוספחטק , \חווהוגוטז ץזס ןהיניב ,דמימ וד תקיפארג

 הנתשמ הנומתה ,תידמימ תלת היצמינאו הקיפארג םירציימ רשאכ

 ,בחרנ אוה תידמימ תלת היצמינאב שומישה ,בשחמ יקחשמב .ןיטולחל

 הצפח םא .תרחא ךרדב תוארהל רשפא יאש םירבד התרזעב תוארהל רשפאו

 שמתשהל וכרטצת ,הזה גוסהמ םיידמימ תלת םינוטרס רצייל םכשפנ

 שי םא .26 יבשחמל תודעוימה ,3ס א[גא"ו 3כ 570010 ומכ תונכותב

 יבשחמב שמתשהל ולכות ,םירתוימ םירלוד יפלא תורשע המכ םכתושרב

 תמגודכ היזיוולט תורדסו תומוסרפ ,םיטרס .הגימאב וא סקיפארג ןוקיליס

 .הז גוסמ םיבשחמב שומיש ושע 2-ו 1 "אשדה חסכמ" ,"5 ןוליבב"

 םיקחשמ תושעל וצרי ,םלוכ לבא ,םלוכש בושחל רשפא ןושאר טבממ

 ,דמימ ודב םיריוצמה םיקחשמ םג קושל םיאצוי ,תאז תורמל .םיידמימ תלת

 ?המל .םירחאו \\'גוטזפוו ,ת6גח]ו \\סחמ 1וחו לשמל

 רשאכ ,תוריוצמ תורדס שי היזיוולטב עודמ םכמצע תא ולאש

 :הטושפ הבושתה .ואדיווב וא םליפב םיטרס םלצל תרשפאמ היגולונכטה

 ינאב סגאב תא ןיימדל םילוכי םתייה .הלשמ םסק שי תידמימ וד היצמינאל

 תקפה יבלש תא) ולש תוידמימ ודב אקווד אוה ומסיק לכ ירה ?דמימ תלתב

 ודו דמימ תלת תויצמינא תובלושמ ובש ,"םידמימה טילש" יכסממ דחא

 .(תופרוצמה תונומתב תוארל ןתינ ,דמימ

 לילצ
 בשחמה יקחשמ םג ,םהלש םינושארה תוחתפתהה יבלשב תוקונית ומכ

 קחשמה תא ילש בשחמה לע יתצרה תועובש המכ ינפל .רבדל ועדי דימת אל

 ,המ" :יתדרחנ דחא עגרלו ,1טטג8\ זו תרבח לש [סחא6צ 15[ג00 יסאלקה
 ,ידימ תקיזומ טעמלש יתרכזנ זא לבא "?דבוע אל בוש ילש דנואסה סיטרכ

 .םיקחשמב תומיגד ועמשוה אל קושל הזה קחשמה אצי הבש הפוקתב

 תקפה ,תאז תמועל .קחשמב םימוגד תולוק בלשל לקו לבוקמ ,יעבט םויה

 ,תויעוצקמ ,בר ןויסנ שרודה ךובס ךילהת איה בשחמ קחשמל דנואסה

 הרושהמ םיאקיזומ רתויו רתוי ,ןורחאה ןמזב .שגרו תויתריצי ןומה רקיעבו

 .םיקחשמל הנחלהב קוסעל םינפתמ (הז ןוילגב "ונכט" רודמ האר) הנושארה

 ךירצ ךילהתה תליחתב .קחשמה תריווא תא קזחל אוה הקיזומה לש הדיקפת

 אבה בלשב .טירסתה תא בטיה ריכהלו תויצמינאה לכ תא תוארל יאקיזומה

 רתוי רחואמו ,"דבוע הז ךיא" תוארל ידכ קחשמב בלושתש ,הציקס ןיכי אוה

 ,םינגנב שומיש השעיי ,ךרוצה יפ לעו ,הקיזומה לש האלמה הסריגה קפות

 .וציש תויומדה ךוד קחשמה בצעמו יאטירסתה תונויעו תא אטבמ רובידה

 == םינוש םינפלואבו םירמזב
 ךיא ,דנואס () ינפלואמ תולוק תיאמבו הקיפמ ,םתור שוש תא יתלאש

 תרמוא ,"רוכזל ךירצ" .םיבשחמ יקחשמב לוקה תובישח תא הרידגמ איה

 ףיסומ לוקה .רבדמה טרסל םליאה טרסה ןיב ירוטסיהה רבעמה תא" ,שוש

 ישונאה ,םחה רבדה השעמל אוהו ,ותפשב ןקחשה לא רבדמה ישונא דמימ

 יאטירסתה תונויער תא אטבמ רובידה .בשחמה ןמ עבונה רתויב שגרמהו

 םיטלקומ קחשמב םיעיפומה תולוקהו ,רציש תויומדה ךרד קחשמה בצעמו

 ."(טסקטהו תונכתה ,הנומתה) טקיורפב םירחאה םיפתושב תובשחתה ךות

 םיטקפא
 ץעה םאה ,תאז עומשל ידכ שיא םש היה אלו רעיה זכרמב לפנ ץע םא

 ?לפנ תמאב

 אל ונא ילוא .םיטקפאב רבודמשכ בטיה יוטיבל האב וז תיפוסוליפ הנעט

 םתאשכ .והשלכ לילצ שי ונביבסמ תושחרתה לכל לבא ,ךכל בל םימש

 ."ףד תרבעה" לילצ עמשנ ,תעכ םיזחוא םתא ובש ןיזגמב ףד םיריבעמ

 רתויש המכל טקפא םיאתהל שי ,קחשמל םיטקפא רצייל םישגינשכ
 וא ץוציפ לש טקפאב רבודמשכ .םיזגהל וליפא ךירצ םיתעלו ,תויושחרתה

 .רתוי דוע בושח טקפאה ,ירי

 (הממדה ישנא) תונכת
 םה ,םינכומ בובידהו הקיזומה ,היצמינאה ,הקיפארגה יקלח לכש רחאל

 רדוסיו רמוחה דבועי ,טירסתל םאתהב ,םש .תונכתה תקלחמל םירבעומ

 תררחסמהו הריהמה תיגולונכטה תומדקתהה ללגב .תיפוסה ותרוצל

 ךרדב הנכותה ישנא םישמתשמ ,"םדוקה רצומה" לש הריהמה תונשייתההו

 שיגרמ וניא ןקחשה םיתעל .קחשמה תריציל רתויב םיינשדחה םילכב ללכ

 זז רוביגה ,רתוי רהמ ץר טושפ הנקש שדחה קחשמה לבא ,ינושה תא

 ךכו םיטרפ לש רתוי ההובג המר סלכאמ קחשמה ,רתוי הקלח העונתב

 .האלה

 טילש" תריציב םיפתושה דחאו קיתו םיקחשמ תנכתמ ,לגיס קירא

 המכוחה .וב םיניחבמ אלש הזכ אוה בוט תונכת" :רמוא דימת ,"םידמימה

 .בשחמ לומ אצמנ אוהש חכשיו קחשמהמ הנהיי ןקחשהש ךכל םורגל איה

 הדובע ונישע ,םינתינכותה ,ונחנאש ןמיס ,תונכתה תא םישיגרמ אל םא

 תונכתה" :תרמואש קחשמ לע תרוקיב וארקת אל םלועל ,ןכאו ."הבוט

 עיפות םא קר ורכזוי םיתנכתמה ."לודג קחשמב

 םהשכ ,ימיה ודנמוקה ישנא ומכ .יהשלכ הלקת

 ללכב םהש ועדת אל ,בטיה םתדובע תא םישוע |

 .םש ויה |

 (04) תוכיא תרקב
 לע וידחי ורבוח םינושה םיביכרמה לכש רחאל

 אל לבא ,ןכומ השעמל קחשמה ,םיתנכתמה ידי

 יבג לע קחשמה תא םיסיפדמש ינפל .ןיטולחל |
 ותוא קודבל שי ,תויונחה לא םיחלושו רוטילקת |
 םיקחשמ תורבח לש םגו) םישנא לש םעבט .בטיה |
 רבודמשכ רקיעבו ,תויועט תושעל אוה (תולודג |

 הזיא םייק ,דימת לבא ,דימת .םילודג םיקחשמב |

 תורעה ,תועד עומשל בוט ,ללכבו .םלשומ אל טרפ

 .תועצהו

 םישנא תצובק רוחבל שי ,וז הקידב עצבל ידכ = |

 םהל תתלו ,הקפהה תליחתב רדגוהש דעיה להקמ |

 ,8712 יאליגל םיאתמ קחשמה םא ,המגודל .קחשל |
 ריעהלו קחשל הלא םיאליגב םידליל תתל שי |
 תרטמ םאה ,חונ קשממה םא קודבל ךירצ .תורעה ]

 הקיזומה םאה ,םיגאב שי םאה ,הרורב קחשמה

 לע וניומיו ופסאיי םיטרפה .האלה ןכו ,המיאתמ |
 וחקליי םקלחו ולפוטי םקלח .תוקלחמה יפ |

 .םיאבה םיקחשמה תקפהב ןובשחב ומ

 קווישה
 לש םיקתוע רתויש המכ ורכמייש גואדל אוה קווישה לש ודיקפת

 לכב אל .םדוק הברה דוע הליחתמ קווישה ישנא לש םתדובע לבא ,קחשמה

 תקפה תא תוולל קווישה גיצנ לע ,יתעדל ךא ,לבוקמ הז םיקחשמה תורבח

 יקחשמ קוש תא בטיה םיריכמ קווישה תקלחמ ישנא .הכרוא לכל קחשמה

 ותוא וכפהיש ,קחשמב תונוש תודוקנ לע עיבצהל םילוכי םה .בשחמה

 .הריכמה בלשב רתוי רחואמ םהילע ולקיו רתוי ירלופופל

 יאדכ ,םישרקב םכלש היצביטומהו םישרפמהמ חורה םכל האצי רבכ םא

 תויגולונכט תויורשפא רופסניא המע האיבמ הנורחאה הפוקתהש רוכזל

 ,שדחל תימלועה םיקחשמה תיישעת העדי םויה דע .תושדח תויתריציו

 אלה דיתעב ,ונינפל אצמנ דוע רתויב בוטה ,יתעדלו ,ןיינעלו שגרל ,עיתפהל

 ₪ .קוחר

 | = ו - | |



 רמהמ ןימא ודיע ?תיבב ךל שי םירוטילקת המכ
 םיטחייתמ המל .םיילקיזומ םיקסידמ תוחב הברהשע
 הבכ "האבה הנשה לש טיהלה" לאכ הידמיטלומל

 ?הרוק אל הז המלו ,םינע הברה ךכ לכ

 קודבו ,עגר הָכח :הצע הנה ,הידמיטלומ דומלל יאדכ רפס תיב הזיאב לקושש ימל

 תורמל .תכלל ןאל ללכב שי רפסה יתב תא תעכ םימייסמה הלאל םא םדוק

 ךותבש ירה ,הידמיטלומ דועו דוע תארקל דעוצ םלועה יכ הארנ הרואכלש

 לעו םימוצמצ לע םירבדמ הידמיטלומה יחתפמ .הברהב רדוק טבמה הישעתה

 םגו ,הזב הז םירחתמ םיסרוקו רפס יתב םימייסמה םיטנדוטסהמ םיברו ,רבשמ

 .םיכלוהו םיטעמתמ הדובע תומוקממ וטלפנש ,רתוי םיקיתו הידמיטלומ ישנאב

 הבסה תורבוע ,תוקמטצמ ,ידמ םיילאוטריו םיטקיורפ לע תוננולתמ תובר תורבח

 ובש עגרב אקווד ,העשוה תוחפל וא ,זוגנ ילאידמיטלומה םולחהו - תורגסנ וא

 בשחמ לכש בצמל ונעגה וישכע קר ירה :ושומימל םעפ יא היהשמ רתוי בורק אוה

 םירתוכ חותיפ רשפאמש לדוגב קסידו דנואס סיטרכ ,םור.יד.יס ןנוכ םע רכמנ שדח

 700"כל דרי םימור.יד.יס ברוצ ריחמ ובש בצמל ונעגה שדוחה קרו .הנישה רדחב

 ?חורפל םוקמב הישעתה תלבונ עודמ זא .ץראב מ"עמ ללוכ םירלוד

 הידמיטלומל "םיצירעמ" ןיא
 קושל םויה אצוי עצוממ בשחמ ?תיבב ךל שי םירוטילקת המכ

 בורל המל זא ,םור.יד.יס ןנוכו חישק קסיד ,םיטקסיד ןנוכ םע
 םיטקסיד לש תומירע ,הפייעל ץצופתמ חישק קסיד שי ידידי
 יתישע ?םידדוב םירוטילקת קר לבא ,ןוטרקו קיטסלפ תואספוקב

 ותושרבש שנרב אוה וילא יתעגהש םומיסקמהו ,םידידי ןיב רקס
 לביק םייצח תאש ןובשחב חקינ םא ,ביהלמ אל .םירוטילקת 5

 םיבר לש םתיבבש ןובשחב חקינ םא ביהלמ תוחפ דועו ,הנתמב
 לש הקיזומ םיליכמה ,םיליגר םירוטילקת תורשע שי ידידימ
 לש סחי ךל שי הידמיטלומ תוקפה המכל .םיצירעמ םהש תוקהל
 תיווזהמ ?תיבב םירוטילקת רתוי ךל ןיא המל ,ללכב ?"הצרעה"

 .ןולשככ הארנ הידמיטלומה םלוע ,וזה

 -סולפ"םור-יִד-יס לש הכרע "הידמיטלומ" חנומה ןמיס דימת אל
 תונשב םיבשחמה םלוע ללחל הכלשוה רשאכ .רטסאלבדנואס
 הררועו ,שודיחו .שוגיר הנמיס "הידמיטלומ" הלימה ,םינומשה
 ,תונמאב .תונמאה 'םלועמ הבאשנ איהש םושמ תורידא תויפיצ

 וטיב יעצמא בולישב קסעש ףנע לש ומש התיה "הידמיטלומ"

 ,בר=יטלומ) "תימוחת"בר תונמא" ארקנ הז ,תירבעב .םינוש
 םע םיבשחמה םלועל העיגה הידמיטלומה .(יעצמא=הידמ
 .טרא-ידובלו אמאמ הל ןורטאיתל ,ןוסרדנא ירולל תויצאיצוסא
 םע דיב די דעצי טסקט"רפייההש חוטב יתייה ,לשמל ,ינא

 .דחי םג הנומתהו טסקטה םלוע לע הכרד טלתשיו הידמיטלומה
 ןויערה םצעב אוהש) טסקט"רפייהה קדייח :לודגב יתיעט ,עודיכ
 (הרקיש הפצמ התאש המ הרקי והשמ לע ץחול התאשכש ירוקמה
 תושעל םייח תונמדזה הצימחה הידמיטלומה .טנרטניאה ךרד רדח
 - רשבה יריס לעבו חונה הרמוחה םלועב החרזאתהו ,הכפהמ

 הברה תוימוימויו ,ירמגל תורחא תוביס ללגב םוחב התוא ץמיאש
 הבושת "הידמיטלומ"ב ואצמ הרמוחה תיישעת ישנא .רתוי
 ,וחתיפש השדחה הידמה תא ךירצ והשימ ללכב עודמ תחלצומ
 .רוחא והשמ הליכה לבא ליגו רוטילקת ומכ התארנש
 םיקוושמ םהש "הידמ"ה לש הנכות תרדגה התיה "הידמיטלומ"
 םתס םיליכמ םיטקסיד :רומא ,המגודל .רקיה הריחמ תקדצהו

 ןמ ,ןכ לעו) הידמיטלומ םיליכמ הלא - םיקסיד וליאו ,םיקחשמ

 לע םירצומב יתלקתנ תחא אל .(ורניד-יטלומב םירכמנ ,םתסה

 םא ,םיינש וא דחא טקסידל םג דואמ הפי םיסנכנ ויהש םיקסיד

 עונמל ןתינ היה םאו ,ורנידדלד ריחמב םיטקסיד רוכמל ןתינ היה
 םיחתפמ םתוא לכ ועט :קפס ןיא .תולק התואב םתקתעה תא
 .הנגה גאלפ אלא הליחתכלמ היה אלש רצומב םדיתע תא ושפיחש

 ?םור.יד.יס ךירצ המ ליבשב
 הידמב ןוידל בושנו ,הידמיטלומב ןוידה תא עגרל קיספנ הפ

 ןטק םלוע הזיא ךותל רכזינו הרוחא םינש המכ רוזחנ :המצע
 640"ב וצרש תוינכות ויה ובש םלוע .םור.יד.יסה עיפוה םמעשמו

 .םיעובק םיעבצ 16 וארהש םיכסמ ,תוחפ ףאו ב"ק 720 וליכהש םיטקסיד ,ב"ק
 ריבעהל ליבשב :דואמ תיטנוולר התיה "םור,יד.יס ךירצ המ ליבשב" הלאשה

 רשפא יא אלה ?םימוליצ ריבעהל ליבשב .ותוא ןגנל ידכ טרדנטס ןיא אלה ?דנואס
 הז ,ןמזה לע לבח ?ואדיו יעטק ץירהל .םלועבש םיכסמה בור לע םתוא תוארל

 ,רבדל המ לע ןיא ?תיבב םור.יד.יס בורצל .286 תרזעב הז תא תוסנל קיחצמ טושפ
 הביסה ילוא וז .םיקחשמו תוידפולקיצנא ?ונל ראשנ המ זא .הז לע םלח אל שיא

 ה'רבחה לבא ,םיענ אל :ריבס יתלב ןפואב הלא םיאשונב תזכורמ הידמיטלומהש
 תועבורמה תוידפולקיצנאהמ וחרבש םידליהש בשחש ימ :וישכע .םינרמש יד הלאה

 ןיבמ אל הארנכ ,תולקו תולוגע ,תוחוטש ןהשכ םתוא ונקי םיבשחמל תודבכהו

 תיפארג הדובע 1,000 יפ עיקשהל וחמשי םיקחשמה ינרציש בשחש ימ .םידליב

 ובש הרקמ דועב רבודמ ,תירוטסיה :רוציקב .אוה םג העט ,10 יפ סינכמש רצומב
 .םיסוסה ינפל הלגעה האצמוה

 טיהלה ,םור.יד.יסה לע יל םירפסמ הידמיטלומה ישנא ידידי ויה הנש ירחא הנש

 הנשב קר שממ סופתי אוה עודמ םיריבסמ ויה הנש ירחא הנשו ,האבה הנשה לש

 איבה האבה הנשה רבדב םפמופמה ןוזחהש השוחתהמ רענתהל השק .האבה
 ראפתהלו ,םלועל ועיגה םרטש םירצומ לע תומלש תוריירק תונבל תורבחו םישנא

 הזה יביסולקסקאה ןודעומל הסינכה ריחמ .הישעתה לש "תינחה דוח"ב םתויהב
 דחא והז ,םיבשחמה תיישעת לכב :תושעל המ היה אל ןודעומל ץוחמו ,הובג היה

 רדחב וא תיבב רוציל תורשפאה וב הטעומש ךכב ,רתויב םייבונסה םימוחתה
 םייממע םילילא הידמיטלומה תיישעתל ןיא ,ןכאו .םייממע חותיפ ילכ םע ,הנישה
 םה הלאה םיפאיה לש םילילאה ."םייקסטנ"מ םי'ג וא "לפא"מ םיביטסה דמצכ
 חתפתהש עקפומ ריחמבו ןוישרב ונק םג םהש "רוטקרייד" לש הנורחאה הסריגה
 םידליה רדחמ קתנתהש ימש ,דיגהל הסנמ ינא .םהלש ינונחה םלועב המאתהב
 םושמש ,םיבשחמה תיישעתב עובק רועיש הז :לגרה תא טשפש ופוס ,הנישה רדחו
 .טלקנ וניא המ

 םיטקיורפב םיחתפמ לש םביל סגש אלפ אל ,וז תועקשה תריתע הריוואב
 םיטקיורפ אלמ םלועה יכ ,לבח .םירלוד יפלא תואמו תורשעב םידדמנ םניאש
 תויביטקארטניאה תריתע טנרטניאה םא םגו ,לטנ אל שיאש תופפכ ,םיביהלמ

 העפותל סיסבהש ירה ,ילאיצנטופה הלהק יניעב הידמיטלומה לש הנח תא הממיע
 תויווח לש רושע םותב רתונ םור.יד.יסה לש טמרופה :ונמיע ראשנ ןיידע וז הנושמ
 .תוריעסמ תויווחל חותפו היהשכ לותב הידמיטלומ

 םיצוריתה :לארשיב הידמיטלומ

 הנישה רדח לא םירזוח
 )ארה .םיריחמ תמר התואב םהינש ,םירוטילקת ינשב יתלקתנ שדוחה

 יע חווידש םושמ רקיעב ,םמעשמו לד ,םור.יד.יס לע הידמיטלומ ןיזגמ
 יה ינשה .רתויב ץופנ ךא ץוחנ יתלב ויער ,הידמ התוא תועצמאב תמיוסמ
 שפ הכ .םילקש תורשע המכב ,ןיזגמ 26 לש הנורחאה הנשה תונוילג לכ

 0 אל ואדיווה רישכמ המל :ךישמנו ?רידנ הכ המל זא ,וילאמ ןבומ הכ ,ץוחנ

 עשה תא ףוס ףוס ןווכל ונל רוזעי אל הז םאה ?לאוינמה וילעו םור.יד.יס
 !מ ונמליש םא ירה ?רוטילקת לע עיגמ אל תינוכמה רפס המלו ?ואדיווה

 גידה ינרצי המלו ?רלוד השולש ולופכש תולעש רצומ ונל עיגמ אל ,לקש

 ידכ קסידה ףוסב ןהל ראשנש חטשב תושמתשמ אל - הקיזומה תורבח לכ

 ז הלאה תונויערה לכ ,םויהל ןוכנ ?גיגה הזיא וא הביבח תגצמ וזיא וילע
 מה תניפל אל "יעיבשה חרואה" תא ונל וסינכי םה תונוכנה םיידיבו ,הקפהל

 םייחה תא ךופהל ולכוי םה ,רוציקב - הדובעה רדחל ,חבטמל ,ךסומל אלא

 ו אקוודש םשורה םיתעל לבקתמו .ךומנ ביצקתבו ,םיממעשמ תוחפ תצק

 עמ ךכ לכ ליבשב ילוא :םשומימ תא הלא תונויערמ ענומש אוה ךומנה

 בירקב השפוחל עוסנל הז םוקמבו ,ללכב דובעל אל םיחתפמה םיפידעמ
 ₪ .אבא לש חטש"בכרה

 ונתוא ליצת הקירמא קר
 ללכב הידמיטלומה קושמ םינכרצה תבזכא תא בטיה םישיגרמ ץראב םג

 "תולעייתה" הזל אורקל םירחוב ןאכש קר ,טרבב םיקחשמהו
 ינפל המקוהש ,ןומניק הידמיטלומה תרבח לש םיקחשמה תקלחמ

 לש םוצמצ ללכש ,תולעייתה ךילהת הנורחאה הנשב הרבע ,םינש עבראכ
 תצק ורהימ ילואש םידומ הרבחה ישנא .הקלחמב םדאה חוכב 50%"כ
 יכ ןעוט ,הרבחה אישנ ,ינייע לאוי .םיקחשמה קושל סנכיהל ידמ רתוי
 תנמ לע םיחתפמ לש ןטק תווצב ךרוצ שי" :היופצ התיה םוצמצה תמגמ
 .ףצוה קושהו הריהמ הקפה תרשפאמ היגולונכטה ,קחשמ קיפהל
 הרציו ,רוחבל המב םיעדוי םניאש ,םינוקל הכובמ המרג תאזה הפצהה
 ורגסנ תונורחאה םייתנשב .הריכמה תויפיצב הדימע התיה אל ובש בצמ
 ."החימצב קושל ינייפואש רבד ,םלועה לכב תורבח הברה

 אוה .קחשמ שוכרל טילחמו הכובמה לע הנוקה רבגתמ םיוסמ עגרב
 לש הבזכאה" .םיגאב אלמ אוהו טאל דבוע קחשמהש הלגמו התיבה עיגמ
 הניחבמ םיתוחנ םירצומב לקתנ אוהש לככ הלדגו תכלוה שמתשמה
 ולעו ומיוק אלש תוחטבה וחיטבה םינרציה" ,ינייע ףיסומ ,"תיגולונכט
 סחיב הובג ןיידע אוה קושב םירוטילקתה ריחמ .ףסכ הברה שמתשמל
 ידכ וליאכ ,ןכותמ תוקיר תוזירא לע הבגנ הנוקה לש ופסכו ,רוצייה תולעל
 ."םהלש הקפהה ריחמ תא קידצהל

 .םיקחשמה קוש תא דקופה רבשמב קלח שי טנרטניאל םגש ןעוט ינייע
 ונמז לע תורחתהמ קלחכ ,ףיקע ןפואב םירוטילקתב הרחתמ טנרטניאה
 ,"ןייל-ןוא" יקחשמ חותיפב יוצמ וז היעבל ןורתפה .שמתשמה לש יונפה
 רוטילקת לע םיעיגמ הלא םיקחשמ .םויכ הרבחה תזכרתמ םהב
 ותושרבש רחא שמתשמ לומ וא ,דבל םהב קחשל שמתשמל םירשפאמו
 .תשרה ךרד ,קחשמה ותוא

 שי םויכש ירה ,קחשמה לש ןכותה ביבס הנבנ תורחתה רקיע רבעב םא
 לע דיעהל הלוכי וז המגמ .םירצומה לש תיגולונכט הנחבא תושעל ןויסנ

 יכ הדבועהמ עבונש ,םיקחשמל םימיאתמ םינכת חותיפב ישוקה
 תא םירתופ ןומניקב .יאקירמאה רקיעב ,ימלועה קושל תונופ תורבחה
 ,םייאפוריאו םייאקירמא םיקוושמ םע הלועפ ףותיש תועצמאב היעבה
 םיקחשמ רוציל היהי ןתינ ךכ .םינכתה חותיפ ךילהתל םג םיפתושה
 .ומצע דעיה להקמ תוצובקב םימדקומ םירקס םירבועה ,קוש ינווכמ

 שולשכ ינפל בשחמ יקחשמ חתפל ולחה ורפמוק תרבחב
 והש "הינמונפוא" םהיניב) םיקחשמ העברא קושל האיצוה הרבחה
 וצמצ םישדוח העבראכ ינפל .חותיפ לש ךורא ךילהת רחאל ,(ץראב
 . יאנת לשב יתועמשמ ןפואב םיקחשמה תקלחמ תא ורפמוק
 ) קחשמ חתפל תנמ לע" .ופצ םתואש םיפקיהב חתפתמ וניאש
 ,הלעמו רלוד ןוילימ לעמ עיקשהל שי ,םיימלועה םיטרדנטסב

 ) תמישרל סנכיהל חילצמש קחשמ קרש אוה קושב בצמה
 קכלכה ןוכיסה .העקשהה תא ריזחמ םלועב םיליבומה םיקחשמה
 | ,תעפי קירא ריבסמ ,"תודקמתהו םוצמצב ךרוצה ןאכמו ,ידמ
 ) יאקירמא וניאש קחשמש ךכל םידקת טעמכ ןיא" .הרבחה
 ו ףותיש אללש ןאכמ .ימלועה קושהמ 60%-כ הווהמה ,הקירמאב
 הה ייוכיס ,קושה לש ומעטל ךתוא ןווכמש ,יאקירמא ל"ומ םע
 ."םינטק

 רה לש תינכטה תלוכיב היוצמ הניא היעבה יכ בשוח תעפי םג
 וה תניחבמ יאקירמאה םעטל עולקל תלוכיה רסוחב הנומט היעבה
 א-ילארשיה הלועפה ףותיש .קחשמה לש קותירה תמרו טירסתה
 המ תונהיל תויאקירמא תורבחל רשפאמו ןכותה תייעב תא רתופ
 .תוילארשיה תורבחה לש הבוטה תיגולונכטה

 3 יקחשמ חותיפב םיכורכה םינוכיסה תא םצמצל תנמ לע
 הזכ הלועפ ףותישב קר םיקחשמ רציילו ךישמהל ורפמוקב וטילחה
 יטלומ לסקיפ תרבח איה ורפמוק לש תוידיתעה היתופתושמ
 יא ,המצמטצה אל הרבחב םיקחשמה תקלחמ יכ םירפסמ לסקיפב
 ימ ,הידמיטלומה תקלחמ תלהנמ ,רימא לעי .הנורחאל הבחרתה
 חלעופ איה ובש קושב תויחמומ החתיפ לסקיפש ךכב הדבועה תא
 ו ףותישב הכורא הפוקת רבכ םידבוע לסקיפב .הקיתוו הביצי הרבח
 גניאמ םיעבונש םייקסע םיגוזימ םג ללוכה ,תויאקירמא תורבח םע
 המ םלוכו השק תיחכונה הפוקתהש הדומ רימא .םיפתושמ
 ירמא םימרוג םע הלועפה ףותיש ,הירבדל םג .םימיאתמ תונורתפ
 .ןורתפה אוה

 ןם טיבש ירוא ₪



 תערב רודנה
 םירוטילקתה קושמ הבזכאה
 ןוווכ התיא האיבמ הידמיטלומהו

 תוער יקחשמא .שדח

 הרוצה תא תוחפל וא ,הידמיטלומה םוחת דיתע תא ונדפסה טעמכש ירחא

 בישקהלו תוימיטפואה לא רוזחל רשפא ,בושחימה קושב םויכ םקוממ אוה הבש

 .תשרה ימושייב ,אל ךיא ,ןומט הידמיטלומה לש דיתעש םיפוצה "םילודג"ה לכל

 תרושקת יעצמאכו יקנע עדימ רגאמ לאכ טנרטניאל ונסחייתה וישכע דע םא

 עצבל ידכ הזה םוידמה תא לצנל ןמזה עיגה התעש ירה - ןהינימל תוטפטפו ראודל

 ,םיפתושמ םימושיי לע הדובע רמוא הז ."םירבוחמ"ה ףותישב תונוש תויוליעפ

 .םיפתתשמ יבר םיקחשמ - רקיעבו ,קוחרמ דומיל

 קוש לש לודיג תויפצת לע רפסמ רוטינומ-הטאד תרבח לש טרופמ חותינ

 םויה הוושש יאפוריאה קושה ,לשמל ,הנשל 90%"ב תשר יקחשמל הידמיטלומה

 900"כל ,ףלאה ףוס רמולכ ,האמה ףוס רמולכ ,רושעה ףוסב עיגי רלוד ןוילימ 63"כ

 .רלוד ןוילימ

 :םלועב היגולונכטה ילודג תואובנמ המכ ןלהל

 ןיידע ןטק ןייל-ןואה יקחשמ קוש" :300  תרבחב חותיפה להנמ ,יסדניל בוב

 ישמתשמ ןוילימ הרשעש םינימאמ ונחנא לבא ,הלשב הנניא היגולונכטהו

 םימושיי זא דע חתפיש ימ .תורופס םינש ךות ןוילימ האמל וכפהי טנרטניאה

 תרבח תייגולונכט תא ונשכר רבכ ןכל ,קושה תא שובכי ןייל-ןוא יקחשמל םיקילדמ

 ."א[6זה0וגח 95 םשב ןושאר קחשמ ונחתיפו ,גזטחשוע קש

 האלמה ()טּג6 תסריג תא" :[כ 50זאגז6 תרבחב קווישה אישנ ,רובליוו יי'ג

 םא ,ןוכנ .ןייל-ןוא יקחשמ לש שדחה רודה לַש לגדה והז .תשרב קר תונקל רשפא

 לבא ,םיוסמ לוכסת תווחל םילולע םלועה לש ינשה דצהמ והשימ םע םיקחשמ

 "תלת תביבסב תקחורמ הרובח םע קחשמ לש תושגרתהה תא ףילחי אל רבד םוש

 אצומ ןכא ינשהו החותפ תלדה תא ריאשמ דחא רשאכ ,טעמכ תיתואיצמ דמימ

 ."םשל עיגמ אוהשכ החותפ התוא

 םיינורטקלא םינקתהו םיקחשמ יבשחמ" :טפוסורקימ אישנ ,סטייג ליב

 טנרטניאל ורבחתי ,םיידיתעה (כו5% ושווג| \ו₪60) כ\/ס-המ המכ ומכ ,םיינכרצ

 םידע היהנ ונא .תונולח הלעפהה תכרעמ לש םונצ החפשמ בורק תועצמאב

 םינקחשהש רשאכ ,םיפתתשמה יבורמ םיקחשמה וררועיש ןיינעב תוצצופתהל

 ."'דבלב יטנרביקה ללחב ושגפיי

 תכלושמ היגולונכט
 רבכ תורבחה בור ךא ,(תרגסמב הבתכ האר) דחא רבד םה \\8-ב םיקחשמ

 ידכ ,תרושקתו םור.יד.יס תובלשמה [1ץטו6 תויגולונכטב ךרוצ שיש הדבועב וריכה

 .תובורקה םינשב ונתוא ותרשיש םימונצה תרושקתה יווק םע דדומתהל

 םידדומתמ המכ אוצמל ןתינ וזכ היגולונכט םע דדומתהל םינושה תונויסנה ןיב

 לע תססבתמ ,לשמל 15א תרבח .םינוש םינפואב התוא םישמממה םיירקיע

 תשר ייונמל תרשפאמו ב"הרא יבחרב םיחבושמ םיווק תרזפמ איה .תיתשת

 (הלאכ םיתרש ןומה שיו) תרשהמ ליימ 500 לש סוידרב םירגה ,הלש םיקחשמה

 יריחמל םרוג תיתשתה רקויש איה וזכ היגולונכט לש היעבה .היקחשממ תונהיל

 ונניאש םוקמ לכמ וא ,לארשימ קחשל ןתינ אל ,ןכ ומכ .דואמ םיהובג תופתתשה

 .םאתהב תשורמ

 התע רבכ ןתינו תשר יקחשמל ביבח עונמ החתיפ 2%[ םשב תילארשי הרבח

 םבורב םה הלא .וזענ/!שטשתא 248 טסממ :רתאה ךרד םהב קחשלו ותוא דירוהל

 .הלודג החטבהה ךא ,תנשוימ טעמ הקיפארגב תוטנידרואוק יקחשמ

 יבר םיקחשמ חותיפל יטנגילטניא עונמ החתיפ ,501 ,תרחא תילאְרָשי הרבח

 יבג לע םיאצמנ קחשמה לש "לכש"ה ןכו הלוכ הידמה רשאכ ,םישמתשמ

 .קחשמ תצובקל םיתוותצמ םה םשו [1₪6"ב םישגפנ םינקחשה .םור.יד.יס

 ,םינקחשהמ דחא לכ לש ישיאה בשחמה לע הארמ תומלוע ןיעמב להנתמ קחשמה

 תונתונו תומלועה ןיב תונרכנסמה ,הזל הז תוריהמו תורצק תועדוה םיריבעמש

 לכ - ינשה ןקחשה םע םלועה ותואב אצמנ אוהש האלמה השגרהה תא ןקחשל

 :רתאה ךרד םהלש םיאומדב קחשלו דירוהל ןתינ .האלמ הידמיטלומ תביבסב ,הז

 ו וס: שראש 52 -םורס טס

 הנכותה יחתפמל טנרטניאה הביצהש םילודגה םירגתאה דחא
 ו יו
 .יוושכעה בשחמה יקחשמ םלוע לש הסיפתל דגונמ ןפדפד תנכות
 "םיכסמ"ה לש .הלבגמהמ םיקחרתמ בשחמה יקחשמ דועב
 ,קחשמה לש המירז ,יתלילע ףצר רוציל םיסנמו ,םיבלשהו
 ,הנוילעה המרה ןמל ,הלאכ "םיכסמ" ססובמ טנרטניאב קשממה

 תרבעה איהש ,תיסיסבה המרל דעו ,שמתשמה קשממ איהש
 .ןפדפדל תרשה ןיב עדימה

 קשממהמ םיצורמ םירתאה יחתפמ ויה בר אל ןמז ינפל דע
 םינווגמו םיבר תונויסנ שיו ,לושכמל ךפוה רבכ אוה םויכ ךא ,םייקה
 תא המש םוחתב רתויב תיסיסבה היגולונכטה .ותוא רפשל
 קחשל שמתשמל תנתונו ,תרשה בשחמ לע ,קחשמה וא ,הנכותה

 לעוו] תונומת ,םיספט ירק ,םימייקה םיעצמאב שומיש ידי לע
 אושו 340000% חשו חווח6 םישקומ ילגמ 6 ,הז גוסמ םירתא
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 ידמימ | ַז רלת קחש 4] ובו ,בש חמב שדח ןולח תחינ תפל ד ימ טעמכ

 וילו .רבכ ת תמאב הז / מכ וה .תונומתו 0 אלמ

 אוצמל רשפא תשרב ,עורפ ןוימד לע םירבדמ רבכ םא .קוחר
 ב טד םימ | ז ו וי; 4 םיז סנמ לש 'אש 1 ,טנ רש כניא ד 7 םי וי 1 ₪ 1 0 ביקש 0 | ץ

 רחא 6

 תנכות תא ריכזהל 1 רשפא \ זמ יתונ אלמ | ה. נו ב אשונב

 להנל רשפאש הנכות א א הזיילא ואל היי  םיב 3

 7 ₪ תילגנאב תוחיש התיא

 .תית 8 וניבב םיקיתו םירקחמו תיוושכע היגולונכט לש
 ו | שש וגוו
 תידוס הרבח איה 1 וי

 רתאה .רחא אשונב המישר םוי לכב גי ו ייוויגה 2 היחש

 ובוק יו :שונל 1 ַב גת יו פ . ידמ בקמ

 לש תדחוימ דואמ הסריג אוה (6 ₪1 .ק)
 . די .-% ./ ו 5 . | 2 1( 1 - . --% / ד \ ד -

 | 0 בח 0 0 !בח ְק תשמ 1

 : 4 , בי 4 \ .
 | ו - ה ₪ 3 ו :ןר דר 2 שנו זר דו רוז .*ר זר בם שר =

 \) ןי א: 13 0. וגנ רשהק וו זצהש ₪ ותא וומה מכ קר םהה\ ןא

 - 3 רזרע | . /

 ונו וווקמה הרבז ול םיידוחיי םירתאו םיקחשמ רוצילו השדח ךרדב
 ַ[ 0. עו יריבו רד 1 לוו הודח ו

 עיגת\ 2 ,תורז 1 0 /' ו כורא ₪ / ד ע שי תשר וח . / וע 0 וש נו /]

 ₪ .םיליגרה ףדמה יקחשמ םע ,ףוסבל : = =

 תשרב ()טג6 לש תכה

 םעפ דוע םתרבע ,לודגה סובה תא םתחצינ ,ףוסל םתעגה ,(כוגאש"ב םתקחיש

 הגרדב בוש קחשמה תא םתרמג וליפאו תודוסה לכ רחא שופיחב םיכסמה לכ לע
 ."האמה קחשמ"מ רתויל םתיפיצ ?קחשמה רמגנ ,והז .(התוא םתאצמ םא) השק יכה

 .רתוי הברה ,םתלביק ,ןכבו

 ולש רתויב תובוטה תונוכתה תחא ,(2שגא6 לש םיהדמה יפארגה עונמל רבעמ

 ראשב םג .םישדח םירבד ףיסוהל וליפאו קחשמב רבד לכ תונשל תלוכיה איה

 תא תונשלו הקיפארגה תא ףילחהל ,םישדח םיכסמ בצעל רשפא םיקחשמה

 .(0וגג666 ,ולש תימינפה תונכתה תפשב איה ()טג%6 לש תוידוחייה לבא ,םידנואסה

 םיקלח ףיסוהלו קחשמב קלח לכ טעמכ שדחמ תנכתל רשפא ()גא66 תועצמאב

 רשאכ ,קחשמה תוגהנתה תא תונשל אוה יסיסבה ןויערהשכ ,ירמגל םישדח

 רשפאמ (2ט8%66 .ו₪ תרבח הבתכש אלפומה יפארגה עונמב שמתשהל םיכישממ

 קשנ ילכ םע ,םינוש הקיזיפ יקוח םע תומלועב ,םישדח קחשמ יקוח םע קחשל

 גט םע הדובעה .םימכח רתוי הברה םיביוא דגנ ,בכר ילכ תפסותב ,םישדח

 ווריצי תא דירוהל םירשפאמש םישנא ןומהל תודות לבא ,הטושפ אל איה

 וממ ןקחש תרצויש תפסותה תא קודבל יאדכ .רדתסהל רשפא ,טנרטניאהמ

 .הרוצה תא םכל עורקל ליבשב םכח קיפסמ אוהש (פ01)

 כניאה ךרד קחשל תורשפא םע םיפתתשמ בר קחשמכ שארמ בתכנ 6

 וה ינקחש לש תופסותה םע בולישבו ,קחשמה לש יתימאה ףיכה ליחתמ ןאכ

 בוטה קחשמה - 16 תרבח לש התחטבה תא םייקל רבכ ליחתמ קחשמה

 יסובמש ,("גקזטז6 116 [188 אוה רתויב םיירלופופה םיחותיפה דחא .םינמזה

 .הביריה הצובקה לש לגדה תא בונגל הצובק לכ לע :יסאלקה לגדה קחשמ

 א טילחהל השק .()שּגא6 לש תשרה יקחשמ ביבס תחתפתמ המלש תוברת

 ,ןפיב ואדיווה יקחשמ תוברתל םימוד םידמימל וא תובהלתהל עיגיש והשמ

 ימאב םימרות םיפתתשמהש העקשההו עדימה תומכ תא תוארל םיהדמ

 שי ,תשרה לע (20%6 יקחשמ םילהנמש םיתרשה תואממ ץוח .טנרטניאה

 יש רבד לכ םיללוכש םייקנע םירתאמ .קחשמל םישדקומש טנרטניאב םירתא

 םינכדעתמש (2טגא6 תושדח ירתא ךרד ,(ששש 3(סמופס6 ₪ ומכ) וילא

 !ונל םישדקומה םינטק םירתא דעו (ששש ]630608 טסמ) םויב םימעפ

 66 יטבשל םישדקומ םירתא תואמ .()וגג66-ל םהלש רשקהו תועמשמ ירסח

 הנומשל העברא ןיב ,םינקחש לש ףסוא אוה ()שג6 ינקחש לש םמלועב טבש

 יב תמחלנ תחא הצובק םהבש ,םייתצובק םיקחשמב .דחיב םימחלנש ,ללכ

 בש לכל .תחרופ םיטבשה תוברת ,םלוכ דגנ םלוכ ובש ליגר קחשמל דוגינב

 ) המישר .םלועב רתויב בוטה טבשה תויהל ןוצרו טנרטניאב רתא ,למס ,םש

 :תאב אוצמל ןתינ םהלש םירתאל םירושיקו םילמסה תונומת ,םיטבשה לש

 ערער 1050( הת 60/1 618011510 :ו6 תרבח

 ימהמ תונהיל ידכ יתוכיאו ריהמ רוביח שורד ,טנרטניאה לש העבט ללגב

 תש ,(כטגא6"ל תרפושמ הסריג איצוהל ו6 תרבח הרומא ןוילגה תאצ דע

 חלהונמ היהת טנרטניאה יכובמב עדימה תרבעה ,תאז הסריגב .()טבא6\\ זו

 ו!מל רבחתהל (תוחפל 28,800 םדומ) טושפ רוביח םע םישנאל רשפאתו רתוי

 הברהל םכלש םדומה תא ךופהי אל הז .רתוי הליעי הרוצב תשרב וג

 | רוביח םע םינקחש ןיב קחשמה תטילשב םירעפה תא םצמצי הז לבא ,ריהמ

 )ל ףסונב (םינקחשה תפשב ,1.סש וחק 88%18165) ריהמ רוביח םע םינקחשל

 גאלו לע"תרשל רבחתהל ()טג%6 תרש לכל רשפאי (כגא6\\סז!6 ,תרושקתה

 חא םוקמב רחא יטנוולר עדימ לכו תואצותה ,םיטבשה ,םינקחשה ימושיר לכ

 שב דחא םירחתמ םלועה לכמ םינקחש הבש תימואלניב הגיל ןיעמ רשפאתת

 קמ הברהב ףילחת תוקפסמ הדובע תומוקמב תוימוקמ תותשר ?ץראב המו

 לבא ,טנרטניאב רשאמ תימוקמ תשרב הבוט רתוי הברה תרושקתה .ץראב

 ה ראשו ץראה ןיב תיסחי הכומנה תרושקתה תוכיא .םיבוט םינקחש אוצמל

 וכפוה (םלועב תרושקת יזכרממ לארשי לש יזיפה קחרמהמ רתיה ןיב תעבונה)

 טנרטניאב (ל"וחב ללכ ךרדב םסיסבש) םיריהמ םיקחשמ קחשל תורשפאה

 שי (כש4%6 תרש המיקהו הבוטל העיתפה ן'זיווטנ תרבח ,תאז לכב .תיתואיצמ

 | העודי אל תאזה תחמשמה הרושבהש לבח .הריבס תוכיאב קחשמ רשפאמש

 עיה תרשל רושקש ףדה תא .ףיכ רתוי - םינקחש רתוי שיש לככ יכ ,ץראב

 6 רתא  .תוזק:/ שמחה .השז18וסמ טז | םהה68/ף4א6.תזחו| :1 אוצמל ולכות
 .ווו1כ:/ הוטו טז זקס .טסומ/ -200ץ5/00/066.08₪ :ב אצמ] ילארשיה

 יל תוצע האלמ תשרה .ושאייתת לא ,הרוצה תא םכל וערקו םתרבחתה

 חתלצהב .םייסיסב ףוג ירביאל םינקחשה ראש תא קרפל םכל ורזעיש ,ליחתמה



 דורשי קזחה קר
 ,םיקחוע לש ןיטולכוא חוצצומתה ינמב דמוע בועחמה יקחשמ קוש ,עודיכ
 המכ שי ובשע בצע רצוי הזה עפשעה לכ .םישעודיחו תונויער ,תועדה תורבח
 ילואש ,םינטק רוא יטיטר ינומה םהירוחאעו ,םיקחומה ישב םילודג םיבכוכ
 ,תונטקה תורבחה ןמ תוברל לגר תטיועב םיזוח םיחמומ .אל ילואו הז תא ושעי

 הרעעכ קר הנוק םצעבש ,עצוממה הנוקה רובע םיקחשמ ינומה תורציימש
 םעו .רתויב םיעודיהו םיבוטה תא קר רחוב אוהש ןבומכו ,הנשב םירוטילקת
 תואצלנ תורבח וליא .אלפ אל הז ,קחומל רלוד 70-ל 50 ןיב םיענש םיריחמ

 .תירעפא יתלב אל לבא ,הועק החיה הדיחבה +?המישרה שארב עגרכ

 ,\'וגססוה (סותחהטחו6בווסחא לש תב הרבח :\וגססמ שו \160וג 0

 ,הקיזומ ,היזיוולט תותשר ללוכה ,ב"הראב קנע תרושקת ןרצנוק
 .בשחמ יקחשמ םג ןבומכו
 תורדסו תויומד לע םיססובמה םיקחשמ המכ :תוטלוב תוריצי
 .חש יקחשמ המכ דועו 2002 הבשחמה קחשמ ,א17/ תשרמ
 תוחילצמהו תולודגה תורבחה תחא קפס אלל :81ז0ח% זו 8
 לע תטלתשמ איהש דע ,הלודג ךכ לכ איה ,תמאה ןעמל .םויכ רתויב
 .םוי ידמ טעמכ רתוי הנטק הרבח
 םיצורימה קחשמ אמ 1וטטו :1ת\ תרדיס :תוטלוב תוריצי
 דש 06 [יסז 6

 לסרודכ קחשמ ,םינומשה תונש תישארב םש יא :תויסאלק תוריצי
 ?ריכמ והשימ .יי'ג רוטקודו דריב יראל לש םבוכיכב דחא-לע-דחא
 :תא תוללוכ ₪ לש תונבה תורבחה
 ףיסוהל ךירצ ,\אוהק (טחוחוגת6טז תרדיס ,(!!וזזחג תרדיס :(כזוקוה 8
 ?והשמ
 .5עת6ו63167 א!גקוס (גק6ו-ל תיארחאה :₪ו1!ז02 8
 -ו [4ג5חפ86א תא הרציש הלועמ תיתפרצ הרבח :/61קוומ6 8
30% 10 806-]. 

 ,הלש טרופסה יקחשמ לכל 97 תואסריג :תוכחל יאדכ המל
 .סחשוה תיבמ 1!!ווחחג 971 ורצהוטסז 2

 ,תונוש תורבח שולש םנמא :ק0ק1\66 - 50/0 ה30\6 8621888 9

 ןויערב תולגוד .םילודג םיטקיורפ ןומה לע ףתושמב תודבוע ןה לבא
 ,אלמה קחשמה לש הנטק הסריג הסנמ ןכרצה ובש ,5חגתאגזש"ה

 .רמגומה רצומה תא תונקל םא טילחמ היפלו
 :םיעדוי אל םתאש וליאכ ,תמאב ונ :תוטלוב תוריצי
 'וכו ,םססתו , ()0ה%6, כטא6 0

 :םילוע בוש היגלטסונה ילג ,חא :תויסאלק תורוצי

 דועו ,(>טחותוגהשטז טסה , \שס]13 , [כטא6 ?אטאסת , 230281005 גס

 .דועו

 "ססומ" יקחשמ ינש ,50800א \\גחוסז" 000|8 :תוכחל יאדכ המל
 .םכיניבש תולוגנרתה יבבוחל ,₪16א6ח 2 םגו ,םיחיטבמו םישדח
 לע תרמוש ןיידע ךא ,ינוס ידי לע 1993 תנשב התנקנ :/%ש0058 8
 .םיירוקמו םישדח םיקחשמל עגונה לכב האלמ תואמצע
 .[81/20%ו08, [כופסואסז!0 ,[.6חחחווחק8 תרדיס :תוטלוב תוריצי

 .ירוקמו שדח רנא'ז ליחתה קפס אללש ,1.5חוחווחפ< :תיסאלק הריצי
 .0%386108 2, [כופטאסז[6 2 :תוכתל יאדכ המל

 אל ימ ,ריכמ אל ימ .הרמוח םג אלא ,בשחמ יקחשמ קר אל :56ג 8
 זה יקחשמ םוגרת לש רתויב תיבויח המגמב תאצמנ הנורחאל .עמש
 .ישיאה בשחמל הלש 53וונזח

 .9סחוט , וחנה 000, \ וחטג [ועתוטז תרדיס :תוטלוב תוריצי
 .(650106ח 6, /\[!שז60 80831, 5חותספו :תויסאלק תוריצי

 .5גוטזחו"ה יקחשמ לכל :תוכחל יאדכ המל
 יקחשמ ,רמול המ ןיא (הז ןוילגב תדרפנ הבתכ ואר) :\60ג7ה 8
 .הלש םה רתויב םיבוטה ןשקאה
 .אוסחג| אסחוטה1, א ]גו :תוטלוב תוריצי
 .דימתל תוכמה יקחשמ םלוע תא הניש א[א| :תויסאלק תוריצי
 דוע ,תויומד דוע .וווחמגוס )וסחג] אסחוטגו 3 :תוכחל יאדכ המל
 .תודוס
 הלועפ יקחשמ ינשש תורמל) "טסווק" חנומל ףדרנ םש :5וזזג 8
 ןועגש תא הליחתה הרייס .(ןיטינומה תא םישייבמ אל הלש םישדח
 .ןושארה םוקמב רתוי וא תוחפ תבצינ ןיידעו ,םיטסווקה
 :תונב תורבח
 \צוווע ₪63ו8ה , 1168 ס[ ("תוחב :םיטסווק דוע :2ץחההווא 8

 .[חטג"ו (נספווח8 תרדיסל תיארחא ,תיתפרצ הרבח :(-06אוש] \/ו5וסה 8

 .ל"נה לכ טעמכ :תוטלוב תוריצי
 ,הירוטסיה ושעש ,7"004ל םינושאר םיטסווקה לכ :תויסאלק תוריצי
 "ו ,תיב ילכמ תושעל ןתינ המ הארהש ,16 1חטת66וט6 1360106 םגו
 .םיקירטובורה לש אבאה ,[וטא טז
 היגטרטסא קחשמו שס1וט6 (2טס%ז 6, אוק ()ט6%ז 8 :תוכחל יאדכ המל

 .(0ט681 וסז 0100 לע ססובמה

 .חטשב תוקיתווהמ תחא דוע : 46601266 8
 תרדיסו ,5וגז 6סמוזס| תיללחה היגטרטסאה תרדיס :תוטלוב תוריצי
 .118004|| לובסייבה
 .תיחצנה 16% כזוצ6 תרדיס :תויסאלק תוריצי
 .11גז6031] 6 :םיממעושמלו !שדח 16%( ₪6 :תוכחל יאדכ המל
 םיטילקת ,הלוק םג) הציפמה איה \וזקומ :\ ויקוח\\\ 610006 8
 .תיתימאה הדובעה תא השוע \/6%0ע0007ו (...הסיט יסיטרכו
 .המשל תוניוצמ .אץזגחשוג ,086-, 1.306 0[ 1.סז6 :תוטלוב תוריצי
 .הפיגמה תא ליחתהש ,טח6 2 :תיסאלק הריצי
 .[ 300% 01 1016 2 :תוכחל יאדכ המל
 .\/סחווא :תושעל לוכי דחא קחשמש המ :'16גזו 17 8
 .\/\סחמ8 :תטלוב הריצי
 .\\סחומ :תיסאלק הריצי
 ,\\טחחמ לש ףלאה הסריגל :תוכחל יאדכ המל

 תודבועש תורבח יתש דוע :5661זונמו 1101049 040\\ 167007056 9

 רתויב םיחילצמה םיקחשמהמ המכ םימושר ןהלש טידרקבו ,ףותישב
 .םינמזה לכב
 תרדיס ,א-60 ₪ תורדס ,6ושו!ו?גוסח תרדיס :תוטלוב תוריצי

 .[יגוטסח םירוטלומיסה

 בשחמה קחשמכ תומוקמ המכב רחבנ 6וו1וקגזוסח 1 :תיסאלק הריצי
 !םלועב בוטה
 א-6 זו 3 :תוכחל יאדכ המל
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 לש עוצעצ
 החלצה רופיס

 בועחמה יקחשמ ץראל םיעיגמו שדוחה
 :םיישיא םיבשחמל ינפיד לש םיועדחה
 ,"ןידאלא" ,"טטנוהקופ" ,"תויראה ךלמ"
 תוכחל המל שי .דועו "רופיט לש עוצעצ"

 תכלוה ינסיד דלרוו לש םישדחה הידמיטלומה ירצומ תרדיש
 לגלגמש ,הזה קנעה רצויה תיב .לודגב שדוחה ונתוא עיתפהל
 לש רואל האצוהב קר קפתסמ אל ,הנש ידמ םירלוד ידראילימ
 םג שובכל הצור אוה וישכע .החפשמה לכל םירדבמ םיטרס תורשע
 ירצומבו םיטרסה בטימ לש ואדיו תוטלקב ,יתיבה קושה תא
 .יאנפה תועשל הידמיטלומ

 היזיוולט יקחשמכ קר ץראל ינסיד דלרוו יקחשמ ועיגה םויה דע
 המזוי .םיטושפ "טגחוש טסְע" יקחשמכ וא ,תודחוימ תוטלק יבג לע
 בצמה תא תונשל תדמוע הידמיטלומ תבשחמ תרבח לש הכורב
 םיקחשמ אבייל תבשחמ ליחתת שדוחהמ לחהו ,הזה םוגעה
 .(שוטניקמו ?6) םיישיאה םיבשחמל םג תודמולו

 םיקחשמה" :תנכדעמ ,תבשחמב קווישה תלהנמ ,ןורטיצ הליג
 םייתנשב וניארש םיטרס לע םיססובמ ויהי ועיגיש םינושארה
 ןביגה' ,יסטנוהקופ'  ,'תויראה ךלמ' ומכ ,עונלוקה יתבב תונורחאה

 ואצי ינסיד דלרוו לש רתוי םינשי םיקחשמ .'ןידאלא'ו 'םדרטונמ

 אבייל איה תבשחמ לש המגמה לבא ,ל"וחב תונורחאה םינשב
 ."רתויב םישדחה םיקחשמה תא רקיעב

 הלא םיקחשמל ץראב םיישיאה םיבשחמה ילעב ופשחיי םעפה
 .ל"וחב םהיתימעל האוושהב רתויה לכל םייעובש"עובש לש רוגיפב
 תוינקה שדוחב תינומה הירטסיה םביבס רוציל הווקמ ינסיד
 תבחרומ הפישח החיוורמ איה ץראב וליאו ,דלומה גח תארקל
 .הכונתה תשפוחב הכורעתה ינגב ךרעיתש בשחמ יקחשמ תכורעתב
 ,הירצומל היפהפיו תיקנע הגוצת תדמע החתיפ ינסיד דלרוו
 םג הרבחה .םינקחשה ובשיי םהבש םיאת תורשע הליכמה
 היהת המ קודבל םתרטמש םירקסב םירלוד יפלא תורשע העיקשה

 הלא םירקסמ .קחשמ לכב םיבשחמה ישמתשמ לש ןיינעה תדימ

 שוכרל םיניינועמ רבעב הזה גוסהמ םירצומ ישכורמ 85% יכ הלוע
 תוחפל הלא םיקחשמב םיקחשמ 90% ,הרבחה לש םיפסונ םירצומ
 ודמע םיקחשמה יכ םיחוודמ 90%"מ רתויו עובשב םעפ
 .םהיתויפיצב

 תא רתאל םירידא םיצמאמ הנורחאה הנשב השוע ינסיד דלרוו

 בושחימ יחמומ סויגבו ,םיקחשמ רוצייב םלועב תוליבומה תורבחה
 אלא ,הלשמ םיקחשמ תרבח םיקהל אל הטילחה איה .םינעוצקמ

 בלשבשכ ,םיקחשמ חותיפל תורבח ידיב הזה דיקפתה תא ריאשהל

 תועש המכ רחאל .הלש םה ,והזו תוזיראה לע תמתוח איה יפוסה
 ואציש םירצומב רבודמ אלש םכסל רשפא הלש םירצומב קחשמ
 טרפ לכש ראפ תוריצי ולא .םיגאב תוקידב ילבו ןמז ץחלב קושל
 .ןובשחב חקלנ ןהב ןטק

 הלודגה הטאבה
 םוגרתל תויוכזה תא לבקל החילצה אל תבשחמ ,רעצה הברמל

 לעו ןכותה לע םיארחאה םינעוט ינסיד דלרוו תלהנהב .םירצומה
 ומגרתי םא רומוהה שוח תא ודבאיו ומגפיי םהירצומ יכ הצפהה
 הלאשה .(םהלש םיטרסה יבגל םימעפל ןוכנש המ) תירבעל םתוא
 דועש ,רתוי םינטקה םידליה ולכוי תאז לכב ךיא איה תשקבתמה
 הטילחה הרירב תילב .םיקחשמה ןמ תונהיל ,תילגנא ודמל אל
 תרבוח םילארשיה םישכורל קלחלו שורדה לכ תא םגרתל תבשחמ
 תרוצ לע תוצפל תורשפאה תקדבנ עגרכ .םוגרתה םע תספדומ
 לש עוצעצ" טרסהמ הנומת םע רבכעל דפב הבולעה םוגרתה

 .םישדחה ינסיד דלרוו יטרסמ דחאל סיטרכב וא "רופיס | ,

 עיגיש ,"רופיס לש עוצעצ" היהי הרדיסב ןושארה קחשמה
 ,"ריוצמה רופיסה" תנכות איה הנושארה .תואסריג שולשב
 15 תועצמאב תוריוצמה תויומדה לא רבחתהל םידליל תרשפאמה

 ךסמ לכב .תויומדה תושפנומ םהיבג לעש םיינועבצ םיכסמ
 לכ לע הציחל ידי לעו ,םייטטס םיבצמב תויומדה תועיפומ
 לש ודיקפת תא תושיחממה ,תונווגמ תויוליעפ תושחרתמ טקייבוא
 בייח ,םייחל םירזוח םיעוצעצה ובש ,הז םלועב .טקייבוא ותוא
 הלימ לכו ,ךסמה יבג לע הרוק הז .עמשיהל רופיסה לש טסקטה
 לע לקהל ידכ ,הרואת ידי לע תשגדומ םלוקב םיעוצעצה םירמואש
 אוה םירוהל ןורתיה .םילימ רצוא תיינב לעו ארקנה רחא בקעמה

 תושירד .תוהובג הבישח תומר קחשמה ןמזב םיחתפמ םהידליש
 הלעמו הגמ הנומש לש ןורכז ןה ינסיד ירצוממ דחא לכב תכרעמה
 486 בשחמ ילעב קר קחשל וכזי הז קחשמבש אלא ,לוק סיטרכו
 תויהל הלוכי קחשמה תצרהל השורדה הלעפהה תכרעמ .הלעמו
 5ץ5ו6 7.1 :שוטניקמל .ואוח 95 וא 08 6.0, \/וח 3.1 :שולשמ תחא
 .הלעמו

 ידוו תא שוטנל השק
 זכרמ" איה "רופיס לש עוצעצ" קחשמה לש הינשה הסריגה

 רתוי תללוכה הנכות יהוז ,תמדוקה הסריגל דוגינב ."תויוליעפ
 תוליעפ יזכרמ הנומש שי וז הנכותב .םיטסקט תוחפו םיקחשמ
 ,עונלוקה טרסב ומכ קוידב ,המיהדמ היצמינא םיבלשמה תידומיל
 ,ידנא לש ורדח לשמל ,םינוש תומוקמב בבותסהל שרדנ ןקחשהשכ

 .ךרדבש תומישמה תא רותפלו ,הציפה תטנלפ וא דייס לש ורדח
 לבקלו םיעוצעצה תויומד לע ץוחלל ןתינ קחשמה לש בלש לכב
 וא תואמרו דודיע ,הרזע :הנוש הבוגת בינת הציחל לכ :תובוגת ןהמ
 ,הבשחמו הריצי ,לזאפל תוקלחתמ תויוליעפה .תוקיחצמ תוחידב
 .הלועמ הרוצב ךורע פילק"ואדיווב םג תופצל ןתינ תוליעפ לכבשכ

 קחשמה תזירא לעש יתיליג תועש המכ לש ףוצר קחשמ רחאל
 שמח ליגמ םידליל םיאתמ הז רצומש רוחש יבג לע םודאב בותכ
 ,ידמ תולק ןה תויוליעפהמ המכש םושמ ,קיודמ הז יתעדל .הלעמו
 רענ רובע דואמ השק המישמ התיה תוקיחצמה תויומדה תשיטנ ךא
 ולוכ חתופ הז קחשמ ,ינסיד ירצומ ראש ומכ אלש .ינומכש ןקדזמ
 ."רופיס לש עוצעצ" עונלוקה טרס תא םג הרציש ,רסקיפ תרבחב
 .קמלו ק6-ל תודיחא ןה תכרעמה תושירד ,ןאכ םג

 םייתשל תפסות ןיעמ איה קחשמל תישילשה הסריגה
 "60568 506006 - רופיס לש עוצעצ" :הל םיארוק .תונושארה

 40-מ רתוי תואצמנ וילעש רוטילקתב רבודמו ,(ךסמ תוניצס)
 וא ,ךסמ רמושכ ןהמ תחא לכב שמתשהל ןתינ .טרסה ןמ תונומת
 םירבעמ שי תונומתה ןיב .הרטמ התואל שמשיש ףצר ןהמ רוציל
 הנכותה .שמתשמה יכרוצ יפל יונישל םינתינה םימכחותמ
 תחא לכמ (הבתכמ תנומת) "ואּגווקגקסו" רוציל תרשפאמ
 אוהו טרדנטסהמ הברהב לודג םכלש ךסמה םא םג ,תונומתהמ
 .'ץניא 17 דע עיגמ

 הנומת לכ תכפוהש היצפוא םיתנכתמה וסינכה ,םמעשל אל ידכ
 תומר יפל ,ןקחשה ידי לע המלשהל ןתינה דחוימ לזאפל רגאמהמ
 לבקל לכוי תאזה תפסותה לש ומד קודבל הצורש ימ .תונוש ישוק

 תונומתהמ המכ ליכי טקסידה .גניק-רגרוב תשרב המגדה טקסיד
 הנכותה לש תונורתיה דחא .תירוקמה הנכותה לש תויורשפאהו

 תשרוד איה .(הלעמו) 386 יבשחמ לע התוא ץירהל תורשפאה אוה
 .ןורכז הגמ העברא קר

 הדלומטא לש תולעפ 0
 ןביגה" אוה ינסיד לש בשחמה יקחשמ תליבחב אבה טרסה

 הרדיס ,"ריוצמה רופיס"ה תרדיסב שוגפל לכונ ותוא ."םדרטונמ
 םיחוקלה םיפונה דצל .תולעמ 360"ב קחשמ תייגולונכט העיצמש
 םיכורא היצמינא יעטק תואמ םג ןאכ שי עונלוקה טרסמ
 .םיאליגה לכל תעשעשמ תוליעפ יסומע םיכסמ 7"27ו ,םייתוכיאו

 םילימ תדימל רשפאמה ,יביטקא ןולימ שי הזה קחשמב םג
 ראשו הינעוצה הדלרמסא ,ודומיזאווק .תויצמינא יווילב תושדח
 שממ (26 וא קמ) םכלש םייטרפה םיכסמל ועיגי טרסהמ ה'רבחה
 םהלש אטבה תואסריג תא דירוהל םינמזומ םתא זא דעו ,בורקב
 ךירצש וחכשת לא .(ועואוא .0ו8ח6ע .טסמו) ינסיד לש ימלועה רתאהמ
 ."ןביגה" תא תוארל ידכ ןורכז הגמ הנומש םע 486 בשחמ

 ,בשחמ קחשמל הכזת איה םג .סטנוהקופ תא ונחכש אל .אל
 ךינפל קחשיש ,הלש ןוביבדה ,וקימ אוה הגצהה תא בונגיש ימ לבא
 ירגתא תוביצמה ,קחשמה לש תומישמה שמח תא רותפתש ןמזב
 הוולמ הזה "ריוצמה רפס"המ ףד לכ .תונוש תומרב הבישח
 ךסמה יבג לע םיעיפומה םימצעב העיגנ לכו ,תויפהפי תויצמינאב
 טסקט ןיב רוחבל רשפא .היצמינא לש הנושו ךורא ךילהת הליעפמ
 יביטקארטניאה ןולימה םייק ןאכ םגו ,תידרפסב וא תילגנאב
 .הדימלב עייסמה

 הבמופל ןוחיטס יניצר בתכה
 םה םג ועיגי "בודה"ופ"ו "ןידאלא" ,"תויראה ךלמ" םיקחשמה

 דחא קחשמ .םהימדוקל םיהז-דע"םימוד וארייו לודגה חולשמב

 .("ןוחצנ") 086 םזג\6 :עיתפהלו דיחאה וקה תא רובשל חילצמ
 תובככמ הבש ,היזיוולטל םיריוצמ םיטרס תרדיס לע ססובמ אוה

 קחשמה .הבמופו ןומיט ,"תויראה ךלמ" טרסהמ הנשמה תויומד
 וא ,8715 :םידלי) תונוש תומרב רגתא יקחשמ השימח ללוכ

 לע םיפתתשמ המכ םע וא דבל קחשל רשפאו ,(18735 :םירגובמ

 תומשב םג אטבתמה ,רומוה ןומה ליכמ קחשמה .בשחמ ותוא
 פוה"פיה" ,"תוריפה חווטמ" ,"םיקרחה ץיפקמ" :םינושה םיבלשה

 הצורש ימל ."םיקרחה סירטט""ו "םירפילפ" ,"רהנב םיאבחתמ
 הרומה וא סובהש ילב רפסה תיבב וא דרשמב קחשמה תא ןיקתהל
 ךסמה לא הציפקמ וילע הציחלש ,"סוב רותפכ" םייק ,הזמ ועדיי

 .הבמופל ןומיט בתוכש יניצר בתכמ םע םילילמת דבעמ תנומת
 הבוטל עיפשמ הזו ,קחשמה לש לוקה ספל םג ינסיד הגאד םעפה
 ₪ .םיטקפאה לע רקיעב

 | - וה ויסומ -| -|



 יקחשעמל רחוי הירוב הנוע ןיא

 תוזכרמ תורבחה לכ .בעחמ

 םידבכה םיחתותה לכ תא

 לש הירטטיהה תנועב ןהלש

 םיקחשלה תזגפהו ,תונתמה

 הססוגווו תדבחל .הליחתמ
 תוניוצמ תוינכות שי ,לשמל

 וארתו וקדבת .גחל

 איה ,רבמצד תליחת-רבמבונ ףוס לש ,תאזה הפוקת 1

 רושקש המ לכב רתויב הרישעהו הירופה הפוקתה

 ב"הראב הידמיטלומהו תוברתה ,תרושקתה תיישעתל

 תלהבו הניפל רבעמ ץיצמ רבכ דלומה גח .הפוריאבו

 לש םתוואת תא קפסל ידכ .האישב תאצמנ תונתמה

 חפנ תא לצנלו) םיירוקמו םישדח םירצומל םינכרצה

 תא םיפדמה לע תורבחה תולעמ ,(םות דע םהלש קנראה

 תולוק ילוקב ךכ לע תוזירכמו ןהלש םימחה םירצומה לכ

 ןוגר'זב ארקנש המ) יעוצקמו יביסרגא םוסרפ תרזעב

 ,םישדח םיטילקת םיאיצומ םיאקיזומ .(11צק= יעוצקמה

 ,ןבומכו ,םיידיתע תופוק ירבושב םיאלמתמ עונלוקה יתב

 תא ףחוס םיחיטבמו םיירט בשחמ יקחשמ לש קנע לג

 .תובהלתהב םינקחשה להק
 תרבח איה וזה הנועב הבוטל וטלביש תורבחה תחא

 המצע תא החיכוה רבכש ,66!גוחו תיאקירמאה קנעה
 -ו אוסהג] .סתנפּבו ומכ תפומ תוריצי םע םימעפ רופסניא

 רפסמ וז הפוקתב קישהל תנווכתמ ,ג66!גוחו .\ 3-13

 ,ללכב ער אל לאיצנטופ םע םיקתרמ םיקחשמ לש םוצע
 רבכ ("דבלב םידבועל") תורמגומ תואסריג המכש ןוויכמו

 םכתא ףתשל יתטלחה ,ילש הדובעה ןחלוש לע תואצמנ

 םירתוכהמ המכב ץיצהל םכל תתלו הברקה הגיגחב
 .הרצקב ןאכ םירקוסמה ,רתוי םיחיטבמה

 ךרטציש ,הנשה סואלק הטנס לע םחרל קר רשפא
 .הזה בוטה לכ תא קלחל ידכ ומצע תא שיתהל הארנכ
 .םכלצא בורקב

 םיירוחאב שא
 ותואב עונלוקה טרס לע ססובמ :םסוגפסחהטהוז .1

 חקול ןקחשה .ירנוק ןושו דיווק סינד לש םבוכיכב ,םשה

 רשכומ םינוקרד םחול ,דיווק לש ותומד תא ומצע לע
 לש תוינודזה וידימ ותכלממ תא ליצהל חלשנש ץימאו

 ילע ןורחאה ןוקרדה תא שגופ אוה ךרדבו ,יסופיט עשר
 ...תומדא

 ברח תוברק הבורמ ,יסופיט תוציפקו תוכמ קחשמ והז
 קחשמה עונמ .חוניקל םד ןומה םע ,םייניבה ימי לייטס
 םיינכט םינותנב רדהתמו ,95 תונולח תחת קר לעופ

 ,היפהפי תריוצמ הקיפארג ומכ ,רתויב םימישרמ
 וקרסנש םייח םינקחש לש תויומד םע תבלושמה

 .רתויב תיתואיצמ הרוצב םיענו הבר תוליעיב בשחמל
 ןוקרדש השגרה םינתונ עקרה תולוקו ,אלפנ טושפ לילצה
 ,תיטרדנטסו הבוט הטילשה ...םכירוחאב שא ףשונ ףעוז
 קחשמל עזגקסחה6גז תא םיכפוה הלאה םינותנה לכו
 .ץימחהל וצרת אלש הלועפ

 דחי םהינש וא ,ןיבור ,ןמטאב
 קחשמ דוע :3וחוּהה [יסז6טסז - 17106 /\זס8606 (28חו6 .2

 תוכמ קחשמ והז םעפהו ,עונלוקה םלועמ חוקלש
 בושח .ןמטאב תרדיסב ישילשה טרסה לע ססובמה

 קושל .ג\ס6!גוחח האיצוהש קחשמב רבודמ אלש תעדל

 שדחה קחשמה .ההז טעמכ תרתוכ תחת ,הנשה תליחתב

 יביסטניאה תונוכמה קחשמ לש קיודמ טעמכ םוגרת אוה

 יבחר לכב קחשמ תומלואב םינומיסא תואמ עלבש

 קר רוקמב תנכות םדוקה קחשמהש דועב ,םלועה

 המ ןיא ,ללכב ער היה אלש תורמלו ,ישיאה בשחמל

 תוכמ קחשמב רבודמ .יחכונה קחשמה ןיבל וניב תוושהל

 ייצור 3

 והשלכ ןוויכל םדקתמ ןקחשה ובש ,=וחּג| וז ןונגסב
 ול חסכל ידכ םיעיגמ םיער ה'רבח רופסניא רשאכ ,ךסמב
 רוחבל לוכי ןקחשה .תונושמו תונוש תוטישב הרוצה תא

 תמייקו ,ןיבור ריעצה ופתוש תא וא ןמטאב תא קחשל
 קזח ןשקאה .הז דצל הז ,רבח םע קחשל תורשפא םג

 תוכמ ,םיידוס םיסונובב ץצופמ טושפ קחשמהו ריהמו
 ,ןאכ םג תניוצמ הקיפארגה .םירתסנ תומוקמו תודחוימ
 הבטימב אל ןאכ הקירסה ,סזגטסחה6גזז"ב ומכ אלש לבא

 םג הערל עיפשמש םרוג ,ימעטל ידמ תמשוגמ העונתהו

 היהש ,בוט רצומב ןאכ רבודמ לכה ךסב .הטילשה לע
 .בוט רתוי הברה תויהל לוכי

 תוכתמ םימקעמ
 ונחנא םא :[זסחתוהה א(0) א[גתסושהז [168%ץ א1618] .3

 הנה ,סקימוקה םלועב ןאצומש תויומד לע םירבדמ רבכ
 ,"ןמטאב" ןונגסב תוכמ קחשמ דוע לע עדימ טעמ
 תויומדמ תחא ,[סחתמהת לזרבה שיא לש םבוכיכב

 ,א!ּגחסואהז לשו ,א[גזטט| תרבח לש תומסרופמה סקימוקה
 תרבחב םירייצה לש םטע ירפ ,תיסחי שדח לזרב שיא
 םייתכתמה קדצה יניגמ ינש ,הז קחשמב .\'ג|חו
 ןמזב הדולח תכתמ תצק םקעל םיאצויו הלועפ םיפתשמ

 .חפ תוכיתחו םיגרבל םיעשר םיטובור םיקרפמ םהש

 ולש ומורפה תונומת לבא ,ילא עיגה אל ןיידע הז קחשמ

 .דואמ בוט םשור תושוע

 ךלש ןולסב תוכמ
 ,וטנ תוכמב רבודמ םעפה :\שצ/ש [ח צסטז 110086 .4

 רובשל איה תירקיעה הרטמהשכ ,הלילע םוש אלל

 ,םלועה תא ליצהל םוקמב חמש תצק תושעלו תומצע
 .החילצמה הרדיסב ןורחאה ו/ו/ץ-ה תוקבאיה קחשמב
 הריזב םיקפתסמ אל םיירירשה ונירבח ,םעפה

 לכב םירזומ יד תומוקמב םחליהל םיאצויו תממעשמה

 לש תידוסה ותרעמ לשמל ומכ ,םלועה יבחר

 םשה ןאכמ) םכלש יטרפה ןולסהו ,רקייטרדנאה

 ,הלשמ תודחוימ תוכמ שי תומד לכלש ןבומכ .(הנושמה

 ןיוצמ

 דאמ בוט

 בוט

 ינוניב

 ער

 םידוהיל בוט הז ,דלומה גה
 םתוא לכו ,םישדח םיינוציח םיקירט ןומהל ףסונב
 םכתא ףיעיש קחשמב ,ןאכ ןיידע םינושה םירינרוטה
 קחשמה לש םיניוצמ םיינכט םינותנ םתוא םע םילבחל
 .הרדיסב םדוקה

 סנוט ינולה תרחבנל תרובגת
 אשונב ןיידע :אטה ]גחו םאווסחוש"| 5קהס6 [18חו .5

 תרדיסב םיקחשמ ינש דוע םע ,לסרודכ םעפהו ,טרופס
 ותוא ןיידע אוה אג 1גחו תאוזטחו6 .תיסאלקה אג !גה

 יטסלפ חותינל הכוז אוה תעכ לבא ,ףרוטמ לסרודכ קחשמ
 קחשמל ןתונש םיהדמ ידמימ תלת עונמל תודות ,יניצר
 ןמ .תוירחאב .םכמצעב וארש דע ונימאת אלש הארמ
 הבש הקוחר היסקלגל ונתוא חקול 50466 1גחו ,ינשה רבעה

 ...קזח וקיזחת ...ןיב עשעשמו םילא לסרודכ רינרוט ךרענ

 רחא אל לש ורובגתב ,סנוט ינולהמ וירבח לכו ינאב סגאב

 ללח תוצלפמ לש תרחבנ דגנ ,ןדרו'ג לקיימ רשאמ

 ןפואב .תצחול תישיא הרימש תאז המ תועדויש תורעוכמ

 לסרודכה קחשמ לש ןורקע ותואב קוידב רבודמ ,יללכ

 ,םירכומה םיקירטהו תועבטהה לכ תא ללוכה ,ירוקמה

 תורשפא ,לשמל ,ןאכ שי .תוניינעמ תופסות המכל ףסונב

 לכל םידחוימ קחשמ יכלהמו ,שולש לע שולש קחשל

 טרסמ רשיה החקלנ וליאכ תיארנ הקיפארגה .תומדו תומד

 םהיתולוקבו םיפרוטמ םיטקפאב עפושמ לילצהו ,ריוצמ

 תראשנ הטילשהשכ ,ריוצמה תווצה ירבח לש םייתימאה

 םירבדה הלא .הרדיסב ןושארה קחשמה לש וזל ההז טעמכ

 טרופסה יקחשממ דחאל 5ק8ג66 ]!גח תא םיכפוהש

 ₪ .ןורחאה ןמזה לש רתויב םיביבחהו םיעיתפמה

| | 
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 ינו ן"" 'י'" האמ שמ דמג מ

 ₪ | םילייח ילב המחל
 תוחוכ

 םה 2"ו ₪66 שו .הכישממ היגטרטסאה יקחשמ תפקת'מ
 םינורחאה םישדוחב וקפוהש םיקחשמל תואמגוד יתש

 .הזה גוסהמ םיקחשמל ידגאה 6866  רציש בערה תובקעב

 ומצע לע זירכמש ,שדח קחשמ קודבל םידבכתמ ונא וישכע

 .!חושחכוגע תרבח לש א1.ג.א - "686  םאות"כ השוב אלל

 דקפל םיצור םלוכ
 םהל םרוגש והשמ ,ןורחאה ןמזב םישנאל הרוק והשמ

 ברח יריכש תרובח לע דוקיפ הז םא בושח אל .דקפל תוצרל

 וליפא םימעפל ,(2) םיטובור אבצ לע וא (1ג8866 .41!וגח66)

 "םודאה םויא"ב םוחלל ותרטמש ירמגל ליגר אבצ

 .קיפסי (₪60 .\61|1)

 השינ םהל םיספותו םיכלוה היגטרטסאהו דוקיפה יקחשמ

 תרדיס ומכ תוקיסאלק לש וזמ תוחפ אל תדבוכמ

 תואצוהל הנורחאל םיכוזו ,א[סחחג| סחוס וא 5406 ()טצו

 ראשו תומישמ תפסות םע ,תוראופמ תוזיראב תושדוחמ

 .םייקוויש םיקירט

 (עססוו לשמל ומכ) חילצמ קחשמ תאיצי ירחאש יעבט

 ןוצר לכ ןיטולחל םידימשמו םימוד םיקחשמ תואמ םיצצ

 תריזב בצמה אל הז ,ונלזמל .םייוקיחב וא רוקמב קחשל

 ןמזב ואציש היגטרטסאה יקחשממ המכ .היגטרטסאה יקחשמ

 .ותוא רפשל םג רשפא ,בוט והשמ שי םאש וחיכוה ןורחאה

 יתמחלמ חור בצמל םיסנכנ
 יקחשמ ףר תא הלעמ ![הושקוגע תרבח לש או.ג\.א

 דחוימב הרישע המר גיצמו םירטמיטנס המכ דועב היגטרטסא

 םג קחשמה ,הזמ ץוח .היצולוזר תריתע הקיפארגו םיטרפ לש

 לכלו ,והשלכ גוסמ םילייח לש םמויק תא ןיטולחל דיחכמ

 םהמ דחא לכלש ,םינוש םילכב שומיש השוע אוה וכרוא

 .רבעב וניכסמ לע וארנ םרט םהמ םיברו ידוחיי דוקפת

 דיינ חודיק לדגמ ןיעמ אוה ,לשמל ,"םיבאשמה רתאמ"

 םירמוחו בהז ,קלד לש םייעקרק תת םיצברמ ךרובע רתאמש

 חולשל ךירצ ,םיבאשמב רישע םוקמ תרתיאש רחאל .םיפסונ

 תדיחי דועו ,הרכמה תא הנבתש םיסדנהמה תדיחי תא םשל

 .הרכמה רובע חוכ תנחת הנבתש םינוב

 רבודמש חוכשל היה רשפא טעמכ ןאכ דע

 הקעזא תעמשנ עתפלש קר ,יתמחלמ קחשמב

 סנכיהל ךירצ התא זאו ,ךסמה לע הצצ העדוהו

- 
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 [- ןיוצמ =
 =  ךאמ בוט | תא רתאת ₪ לע הציחל .יתמחלמ חור ךלהל

 6 בוט | גיצתו (סינשייחב טלקנ אוה םא) היעבה רוקמ

 |. ינוניב |
 ₪ ער

 םאות"כ ומצע לע זירכמ ,עדח היגטרטסא קחשמ ,וו.ג.א
 ילב המיחל לשמל ומכ ,םישודיח המכ ללוכ וליבאו "06

 םייועונא

 .ךסמה לע ותוא

 קוסע ךמצע תא אצומ התא עתפלו זוזל םיליחתמ םיקנט

 תוליעפה ןוזיאב םגו ,חטשב ברק תוכרעמ לוהינב שארה לעמ

 .ךתושרל םידמועה םיבאשמה לש תיתוחתפתהו תילכלכה

 תויורשפא .דמצב קחשל רשפאו תוֶּרותב להנתמ קחשמה

 א[ט]וו-וגע6ז ןבומכו ,(גוהקגושמ 1006, 5010 תוללוכ קחשמה

 לש רישי רוביחב וא ,(טנרטניאה) ילבולגה לוחה זגרא ךרד

 .םדומ לא םדומ

 רבד ,סוד תחת הריהמו הקלח הרוצב לעופ קחשמה

 עיגמ ןהילאש תויוריהמה יכ ,95 תונולח לע ףידע ימעטלש

 אל .תיתעווז הרוצב תויטיא ןה 95 תונולח תחת בשחמה

 ₪ .ןורכז לש טייב-הרט וא שוז6שא םג הפ ורזעי

 הבוט םיטרפ תמרו 800א600 לש היצולוזר .9פ0 - הקיפארג

 .דואמ

 םיאתמ וליפא אוהו ,עקרב ןגנתמ והשמ דימת .90 - דנואס

 .בצמל

 .רתוי הבוט תויהל הלוכי התיה .70 - הטילש

 .ןיינעמו רכממ .80 - םייח ךרוא
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 יגטרטסאה יבבוחש והשעמ אוה ,686-ל ךעמהה קחשמ ,ה60 \וח

 ?הווש היה ,ונ .ןמז הברה רבכ ול םיכחמ

 (666)-ש ךכ לע חוכיו ןיא ,ולאשת ימ תא הנשמ א

 בוט יכה תמא-ןמזב-היגרטסאה קחשמ אוה (?סתוהוהה0 גת0 (-סתטסז

 לע םויא והשזיא התוויה \/גוטהו!ו תרדיס םנמא .םעפ יא אציש

 תרבח לש תפומה תריצי ,רבד לש ופוסב לבא ,ראותה אשונ

 .םיירשפאה םירקסהו תויורחתה לכב עיבגה תא החקל 06

 תרסחו הכורד היפיצ לש םישדוח המכ ירחא ,יתובר ,תעכ

 .בוש תאז השועו ,יחרכההו לחוימה ךשמהה קחשמ עיגמ ,תונלבס

 תא ךפהש המ לכ תא חקול 600 ₪ 0: 606 טו

 הברה הברה ול ףיסומו ,םויה אוהש המל הרדיסב ןושארה קחשמה

 םדה רוזחמ תא תצק ץירהלו שארב רדס םכל תושעל ידכ .רתוי

 רתויב בוטה היגטרטסאה קחשמ לש תידעלב הריקס הנה ,םכלש

 .ןורחאה ןמזה לש

 סעפ לש סעטכ הטחלמ
 רופיסה אוה ₪66 |6₪ח"ל 606 ןיב ןושארה יתועמשמה ינושה

 ינדיתע םלועב םייקתה 6.80-ש דועב .שחרתמ אוה הבש הפוקתהו

 ₪66 ג! ,וילע טלתשהל םייאמ ינוימד ירוטטקיד יאבצ ןוגראש

 םדמ םיבוקעה תוברקל ,הינשה םלועה תמחלמ ימיל ונתוא ריזחמ

 יעצמא םג ,ךכמ האצותכ .םיצאנה תוחוכל תירבה תולעב אבצ ןיב

 רזייל יבור ןאכ ואצמת אל :םיקחשמה ינשב ירמגל םינוש המיחלה

 םיבלכ וליפאו רפייפ יסוטמ ,תוללוצ ,םיפי'ג אלא ,המסאלפ יחתותו

 םאש דוע המ .וזנוב לע םיאקירמא םילייח םיפידעמש םיפלואמ

 לכ תא בשייל ןתינ ,ידמ רתוי תצק םמחתהל םיליחתמ םיניינעה

 .הביבח םוטא תצצפ וזיא תרזעב תועדה יקוליח

 תורדג ,םילהוא םיללוכ הינבה םוחתב םיביבח םיפסונ םישודיח

 .יביטמיטלואה סיסבה תא תונבל ןתינ םתיאש ,לוח יקשו לית

 ,המידק דחא דעצ ₪60 \|6ח תא ץיפקמ תמאבש ,ינשה לדבהה

 איה תמאה .95 תונולחה תכרעמ לע 604 רפוסה תייצפוא אוה

 הליגר 320200 תייצולוזרב 005 לע קחשמה תא יתלעפה רשאכש

 2 תמרב יתוזח ינוש םושב יתנחבה אל

 "" ,םיקחשמה ינש לש הקיפארגה

 95 תונולח לע לבא .תושק יתבזכאתהו

 וליפא רשפא יאו ,ירמגל הנוש ןיינעה

 ,טוריפה תניחבמ םהיניב תוושהל

 .ללכב יפויהו ,קוידה

 דיחיה יניצרה רופישה ,רוציקב

 הקיפארגה אוה ךשמהה קחשמב

 הפיצש ימ .םיילאוזיווה םיטקפאהו

 דאמ בוט

 בוט

 ינוניב

 ער

 אז תמועלו ,ושקובמ תא לבקי אל ,ירמגל הנוש קחשמל ןאכ

 ןאכ םג :החמשמ םימשה דע ץופקי רבדה ותואמ דוע הצרש

 וג ,םינוויכה לכמ םירתוכמ םתאש ןמזב הפקתה יכרדה בשחל

 וג ,עבט יבצחמ תיירכ ידי לע ילכלכה ןזאמה תא בצייל םיכירצ

 ךרד םירבח הנומש דגנ ,םדומה ךרד רבח דגנ קחשל רשפא

 ויציה .טנרטניאה ךרד םירבח השולשו םינומש ןוילימ דגנו

 וב שומיש ידי לע םישדח םיבלש תונבל םג םילוכי םכיניבש

 מל הפיסוה \/60אסס6 תרבחש רפושמהו שדחה םיבלשה

 .רתוי וא תוחפ ,הז והזו

 כ\0 רתוי ליפסמ אל
 שמהה קחשמ תא תוושהל רשפא ,הבזכאה תא ןתמל ידכ

 אוה .ןיוצמ היה כטסחו 1 .סססממ לש ךשמהה יקחשמל

 י קפיס אוה .תוקולחמ ררוע אוה .םיירשפאה םיאישה לכ תא

 וא ,בוט רתוי תצק היהש ,000%1 2 אב זאו .םלשומ היה אוה

 חצק היהיש ונבשח ?לכה הז ,המ" :ורמא םישנאו ,םולכ שדיח

 אה יונישה תא איבהו (2טגא< עיגה ףוסבל ."ארונ אל לבא ,בוט

 .וכססוח 2"ל ליבקמ ₪66 6|4ח ,זמור ינא המל ןיבה אלש ימל

 בושח ,ינש דצמ .בוט רתוי קיפסמ אל לבא ,ןושארהמ בוט

 שמה דחא תאז לכב אוה הרדיסב ןושארה קחשמהש

 זועל ךשמהה קחשמ תא ךפוהש המ ,םלועב רתויב םיחלצומה

 יש רקיעה .בושח הז המ ?הריתס ?סקודרפ ?המליד .חלצומ

 ?אל ,עבוקש המ הזו ,ץצופל

 ...תושעל לוכי 95 תונולחש המ .99 - הקיפארג

 .תובשנמ המחלמה תוחור תא םיעמוש .95 - דנואס

 .תמלשומ .ונרכזש ומכ קוידב .96 - הטילש

 .תצק דוע ךכ רחאו ,דועו דוע .99 - םייח ךרוא
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 קומוווווווןוה 'לק
 ין ויוון

 טפורק הראל .תסרוה הצצפ םיארוקש המ איה טפורק הרא
 סנו'ג הנאידניאל תמרוג טפורק הראל .הל אבש המ השוע
 הראל ,הבינגמ טפורק הראל .םיתוריש הקנמכ תואריהל

 לש םיקתוע הברה 1008 [חוסזג6(וצ6 ליבשב רוכמת טפורק
 זס ו

 ,לכ םדוק .תואיצמב םייקתהל הלוכיש תומד אל איה טפורק הראל

 הלמפ לש הבג לע םג תודיבכמ ויהש ףוג תודימב תנייטצמ איה
 הווה ,תיטרקוטסירא תילגנא התפשמב רבע הל שי .ןוסרדנא
 עונלוק תבכוכ לש דיתע ,םלועה לכב תבבותסמש העורפ תינקתפרהכ
 איה טפורק הראל .ול ונתיש ןנחתמ היה דנוב סמיי'גש תונוכת ףסואו
 -רבייסבו תרושקתב קר םייקתהל םילוכיש םיבכוכהו תוברתה ירוביגמ
 .יתימאה םלועב אל ,סייפס

 קור תקהל בכוכ לע ,"!0סחנ",ןורחאה ורפסב בתכ ןוסביג םאיליוו
 לע בתכ ןוסביג .תרושקתב קר תמייקש תבכוכל ויאושינ לע עידומש

 תא השוע ,1סתהט ₪3ו06ז תינרצי ,₪ו00% תרבח לבא ,קוחר אלה דיתעה
 תמוסרפ תוזרכ ללוכ קחשמה לש םוסרפה עסמ .וישכע רבכ הז

 תינקחשב רבודמ וליאכ ,"טפורק הראל לש הבוכיכב" בתכנ ןהילעש
 ץחמ יטפשמ תוללוכ תורחא תומוסרפ ,תריוצמ תומדמ אלו תיתימא
 המשב תוחלשנה תועדוה וליפאו ,הראל לש םלועה תפקשהמ
 לכב טפורק הראל תא תפחוד ₪160 תרבח .טנרטניאב ןויד תוצובקל
 חוריאה תינכותמ תחאב העפוה הז וישכע רסחש המ לכ .חוכה
 .היזיוולטב תויתרקויה

 ףיוזמ אל דמימ תלת
 תומד םתסמ רתויכ הראל תא קוושל חילצת ₪ו606 תרבח םא

 אוה ,בוט רכומש קחשממ רתוי היהי סול 63106 ,בשחמ קחשמב
 הנענ להקה םייתניב .סירטטו טסימ ,סססוו ומכ שממ ,גשומל ךופהי
 לע םירחתמ תרושקתה יעצמא םגו ,םוסרפה עסמל תיבויח הרוצב
 תונומת דוע םסרפל ,קחשמה לע רתוי הלודג הבתכ תושעל תונמדזהה

 עגרכ רבכ .קחשמהו העפותה תא רתויב הקימעמה הרוצב חתנלו ונממ
 קחשמה אוה ךסחול 8306 .ינרעה שוקיבב דומעל ₪606 תרבחל השק
 "?םיכישממ ךיא ,הינשה הרעמב יתעקתנ" ןיבו ,םויה רתויב רבודמה
 םג טנרטניאב אוצמל רשפא ,םיליגרה "שיש םיהדמ יכה קחשמה הז"ל
 םוריע תונומת ,(םיידי תדימע) תוידוס תועונת לע תוצעו םינויד
 דחוימב תועשעשמ םיכרד לע תוצלמהו טפורק הראל לש (תופיוזמ)
 .תומל הראלל םורגל

 יפארגה עונמה תרזעבש ,ןשקא תקתפרה ןיעמ אוה ומצע קחשמה

 תלת יקחשמ בורל דוגינב .תיתימא תידמימ תלת הביבסב תשחרתמ
 לש היניע ךרד םלועב ןנובתמ אל ןקחשה '[סתוט ₪ג106ז"ב ,דמימה

 המלצמ ךרד אלא ,קחשמ אוה התואש תומדה
 המכמ יונב קחשמה .הראל רחא תבקועש תינוימד |

 ,םיירוטסיה םלוע יאלפ ,םייגולואיכרא םירתא |

 הלחתהב .םיכסמ המכ שי םהמ דחא לכבש
 תוחוכ לעב ירוטסיה ץפח אוצמל הראל הרכשנ
 דע ךא ,ורפ תנידמב םיגלשומ םירהב םידחוימ
 ןבומכו ,התוא לצנל וסינש הלגמ איה הרהמ

 ררבת איה .תורקל הזל ןתית אל הגוסמ השאש
 ראש תא גישתו רופיסה ירוחאמ דמוע המ קוידב
 .םלועה יבחרב םירזופמה םיירוטסיהה םיצפחה

 יפארגה עונמב סיגאב
 לומ תושענ קחשמה לש תואוושהה בור

 .ירמגל הנוש גוסמ קחשמ הזש תורמל 6
 םייפארגה םיעונמה ןיב רקיעב תושענ תואוושהה

 תלת עונמ שי םהינשלש ןוויכמ ,םיקחשמה לש

 ראש לע תצחומ תונוילע לעב ,יתימא ידמימ
 תוכיאה ,ימעטל .קושב םימייקה םיעונמה י  דאמ בוט

 הסריגה לש תאז לע הלוע 000866 לש תיפארגה

 ,יפארגה עונמב םיגאב שי 1088 ₪3/66ז"ב ,(כטג\6 לש תרשפתמ
 אל םימעפלו םימוקע תואריהל ,ינשב דחא סנכיהל םיצפחל םימרוגש
 לעמ תוגרד המכב איה 600866-ב הרואתה תוכיא .םאולמב רייטצהל

 יתש קר שי ,תורוטסקטמ ץוח ,(0טפאש"ב 1000 )גוששז"ב הרואתה

 .(םימ תועובו םיצוציפ זכרמ) תידמימ תלת הביבס תופייזמש תונומת
 תלת"ה םתביבסש םיבר תומוקמ שי ךסחופ תגושטז"ב ,תאז תמועל

 ךסחופ 83ו06ז תבוטל .תוידמימ וד תונומת ידי לע תפיוזמ "תידמימ

 הברה וב תועונתהו ,רתוי תוטרופמ ולש תויומדהש הדבועה תדמוע
 לכ הראל לש תועונתה ,השעמל .(כ2טגא6 לש ולאמ תוקלחו תופי רתוי

 .םוקמל םוקממ ץופקלו בבותסהל םתס ףיכ טושפש ,תופי ךכ

 "ב שיש ילגה תוויעה ךסזמפ 83גוטזזל ןיא םיימימ-תתה םיקלחב
 םיימימ-תתה םיקלחה ,הרואת לש םיטקפא תועצמאב לבא 6
 ךסמ לע וארנש רתויב תויתואיצמהמ ןה היחשה תועונתו ,אלפנ םיארנ
 םיטושפ ןכלו) םירשי םיווקב םינבמל הטונ (2טג%6"ש דועב .בשחמ
 ,תנווגמו תבכרומ רתוי הביבסה 1סחוט ₪3106ז"ב ,(יפארג עוציבל
 ינש .םימ ילפמו םירובש םירשג ,םיקלח אל תונורדמ תללוכו
 לש בחר ןווגמ שי (0וגא6"ב לבא ,םיקזח םיבשחמ םישרוד םיקחשמה

 ב .תוריהמל תוכיא ןיב רוחסל רשפא ןתיאש םייניב תויצולוזר
 133 םויטנפו ,ההובג היצולוזרו הכומנ היצולוזר קר שי סמו

 תיפארג תוכיאבו היצולוזרב ותוא ץירהל ליבשב ריהמ קיפסמ אל
 שיש אוה ךסחופ 83ו06ז לש לודגה ןורתיה לבא .אלמ ךסמ לע תוהובג
 ודוו יססובמ םיסיטרכל הסריג .דמימ תלת יציאמל תואסריג ול
 הסריגו ,תמייק רבכ (םוגוהסהש אוסחפוטז 3"ו (כזסהו6 וקו60₪5 30)

 .בורקב תאצל תננכותמ \/66 יססובמ םיסיטרכל
 לש ודווה תסריג ,קחשמב םייפארגה םיגאבה בור ןוקיתל ףסונב

 דמימ תלת ץיאמ ללוכ ןבומכש) 90 םויטנפ לע הצר סח
 יחלה ומכ תואריהל ישמל תמרוגש הקלח ךכ לכ הרוצב (ודוו ססובמ

 תולוכיל תודות םיאלפ תרפתשמ הנומתה תוכיא םג .תאפרע רסאי לש

 ךסוופ ₪3:06ז לש ודווה תסריג ,השעמל .ודווה בבש לש תודחוימ
 תשמתשמ ,ודווה תינרצי ,30חא תרבחש דע ,בוט ךכ לכ תיארנ
 .בבשה לש תויפארגה תולוכיה תא םיגדהל ידכ הזה קחשמב

 הלילעל ןימא רוביח
 אלש םיפי םיקחשמ לש רבע שי ,(6סו6 0688 תרבח ,םיחתפמל

 הארנש קחשמ תושעל וסינ םה דסחופ 8גושז"ב .םהב קחשל ףיכ
 סחוס 64100ז"ל אורקל השק תצק לבא ,ותוא קחשל דואמ ףיכו םיהדמ
 ןאכ שגדה .דבל השוע קחשמה ןשקאה בור תא רשאכ ,ןשקא קחשמ
 ץפח אוצמל איה הרטמהו ,ןשקאה לע רשאמ רתוי הקתפרהה לע אוה
 ךרד אוצמל ,תכלל ןאל תעדל ךירצ ךכ םשל .רתא לכ ףוסב םיוסמ
 םוקממ עיגהל םיכוד שפחל ,תותלד חותפל
 תולעלו םיעלס ףותדל ,ץופקל  ,ספטל ,םוקמל
 ףוסאל ,תוחתפמ אוצמל ,םירבְד ליעפהל ,םהילע
 תודוכלממ קמחתהלו םישדח קשנ ילכו תשומחת
 רקיעב) םיינייפוא םיביוא שי ךסמ לכ .תוומ
 םיסנמש ,(הזה קחשמב תויח הברה םיגרוה .תויח
 | תועיפומה תויומדהמ קלח .הראל תא גורהל
 םיביוא רותב תורזוח קחשמה לַש רושיקה יטרסב
 ןיב ןימאו בוט רוביח רצוי הזו ,קחשמה ךלהמב
 תועצמאב תרפוסמש ,ולש הלילעל ומצע קחשמה
 .רושיקה יטרס

 ,יטמוטוא יצח אוה םיביואה לע תויריה ןונוויכ
 .] .קחשמב ףיכהו ןשקאה תמרמ תיחפמש המ
 "| אוצמל תונויסנהמ האב קחשמב תירקיעה האנהה
 . | האנהה לבא ,ךסמ לכ רומגל ידכ תושעל ךירצ המ
 "| גרהיהל דואמ לקש תומוקמ שי יכ ,תצק תמגפנ
 . .% רובעל ידכ ףרה אלל 336-1086 תושעל ךירצו םהב
 | ןיחבהל השקש םירדחו םירבעמ םג .םתוא
 15 שי .קחשמה תוניאמ תצק םידירומ םמויקב

 .תרפתשמ םתוכיא
 הכרדש המלצמה
 םלועה תא םיאור

 םימעפל תינצפוק
 תא תנבצעמ תצקו
 הטישה .ןיעה
 םלועה תא תוארהל

 ₪ תומדה יניע ךרד
 | ןטזפסמ
 הפידע .כ6ז3ק6טו6)

 תאז ינפ לע יניעב
 ךטזמס"ב שיש

 אל זא לבא וז
 תא םיאור ונייה
 ונייה אלו הרוביגה

 .ןיעל תואנה היתונוכתמ בהלתהל םילוכי

 .רבכעה תועצמאב הז גוסמ םיקחשמ קחשל םיבהוא םיבר םינקחש
 .לודג ןורסח הזו ,רבכעה םע קחשל תורשפא ןיא סחופ ₪3166ז"ב
 םע קחשל רשפאו ,םהינימל גוט קג0"ו קיטסיו'ג םע קחשל רשפא
 החונ הרוצב תוקלוחמ אל עצבל רשפאש תונושה תולועפה .תדלקמה
 םג שמשמ םירבד ליעפמש שקמ ותוא) םיוותפכ/םישקמה ןיב

 דוקפת תא תונשל ןתינ ,ןפוא לכב .(ףולש קשנהשכ תוירילו ,סופיטל

 .תיסיסבה היצרוגיפנוקהמ םיצורמ אל םתא םא תדלקמב םישקמה
 תא תווללמ רתוי הברה םישוע אלו דואמ םייסיסב םה םידנואסה

 הארנכו ,בל םימש ישוקב הקיזומל .ךסמה לע תושחרתמש תולועפה
 םא קר - תיביטמיטלוא עקרה תקיזומ תא ןאכ רוציל וחילצהש
 .תמייק איהש םיניחבמ םיצמאתמ

 אוה ולש ודווה תסריגבו ,10חו8 ₪8ו067"-ב קחשל ףיכ ,לכה ךסב

 הנהמ קחשמה ןיידע לבא ,ףיכב םימגופש םירבד המכ שי .ץוציפ הארנ
 לש המרב התיה 160 ₪גו66ז לש תויקחשמה תמר םא .דואמ

 םלש ןוילג שידקהל ךירצ היה ,ולש ודווה תסריג לש הקיפארגה

 ₪ .הזה קחשמל

 .םיהדמ .100 - ודוו םע
 .קזח בשחמ ךירצו ,88 - ודוו ילב

 .הקיפארגל תיסחי בולע .ינוניב .0
 .רתוי בוט תויהל לוכי .0

 .קחשמ תועש תורשע .2

 ו

 עו



 לש היגטרטסאה
 האבה הנשה
 טימי יהשע רנסק ביני

 תקידבב תולילכ

 החיתב ינוטרט ,םיאולד

 לע בותכ רמוחו

 היגטרטסאה יקחשלמ

 ונל םייופצה

 .'פז תנשב

 לכונ ,יופצכ

 רישמהל

 יד דוע להנל

 הברה

 תומחלל

 רכומה ילוא ,םינומשה תונש לש םילודגה םיטיהלה דחא

 ,א יבשחמ יבג לע ץרש בשחמ קחשמ היה ,םהיניבמ רתויב

 אוה .640 א5 לש רידא ןורכז בחרמ םעו ,קורי ךסמ םע םומיסקמ

 48605 תונוכמל תונוש תואסריגל הכזו ,"ס-א1גא" הנוכ

 ורצונ אל ןיידע םהה םימיב .ואדיו יקחשמב תויצאירוולו

 ,היגטרטסא ,הלועפ יקחשמ ומּכ ,םויה םיריכמ ונאש תוירוגטקה

 לכ .הריציו הבשחמ ,טרופס יקחשמ ,דייקרא ,תואקתפרה

 ."בשחמ יקחשמ" ויה םיקחשמה
 :רתויב תוירלופופכ ריתכהל רשפא ןהיניבמ תוירוגטק יתש

 אקווד דקמתא םעפה .היגטרטסא יקחשמו תואקתפרה יקחשמ

 .המודכו לוהינ ,שוביכ ,המחלמ יקחשמ רמולכ ,היגטרטסאב

 םיטיהלל ךופהל םילוכי םהָש וחיכוה רבכ הזה גוסהמ םיקחשמ

 686: , 0וו1ו2800ח , \/גזס|| תא ריכזהל קר רשפאו ,םייקנע

 .הז רשקהב

 קחשמ לע זרכומ םוי לכב טעמכשכ ,רבעה לע רבדל המל לבא
 קרפ תא ןנכתל וירצוי םיליחתמ רבכ אצוי אוהש עגרבו ,שדח

 בור תוזירכמ ובש ןמזה איה תיחרזא הנש תליחת .ולש ךשמהה

 המ תא רוקסל תניוצמ תונמדזהו ,םישדח םיקחשמ לע תורבחה

 ,םיאומדב תוכורא היפצ תועש ירחא .הנשה ךרואל ונל הפצמש

 חיטבהל לוכי ינא ,ימוסרפ-יקוויש רמוח ראשו החיתפ ינוטרס

 .הבוט תיגטרטסא הנש ונל הפצמש

 וווסזסקזספ6 תרבח לש !\ו9ָסוס: 116 681ת0זוח0
 דחא לכש ,המצוע יבר םימסוק השימח לע תרפסמ הלילעה

 ינוימדה םלועב םיטלושה םיעבצה תשמחמ דחא גציימ םהמ
 םלועב ודבל טולשל ןיינועמ ,דימת ומכ ,םסוק לכ .5ו309ז
 םידחוימ הטילש ישחל תלטה תועצמאב תאז תושעל הווקמו
 הלעמ םסוק לכ .(א1ג5ו6ז 01 18866 קחשמהמ ונל רכומה טנמלא)
 לע תוטלתשה ידי לע ,ולש (חוכה רמולכ) "א!ּגחּג""ה תמר תא

 יאשר םסוקה ,קיפסמ םצעתמ הז חוכ רשאכו ,םימוסק םילדגמ
 ויבירי לש םילדגמה לע טלתשהל ידכ הטילש ףושיכ ליטהל

 ,ראלאדנשב האלמ הטילש עיגהל יושע אוה וז ךרדב .םימסוקה

 .ונוצרכ םיללמואה םיבשותב תושעל לכויו

 יפלקב תוכזל רשפאו ,םיפלק ידי לע עצבתמ קחשמה ,יופצכ
 ,תוצלפמ חוסיכו םירחתמה תגירה תועצמאב המצוע יבר ףושיכ
 הפמה .הב ולקתיתש הדיח לע הנוכנ תונעל םכל ןמדזי םא וא

 םינייפואה םינבמ ראשו םילדגמ ,תוריט ,םיכובמ ,םירפכ הליכמ

 תובוקע תומחלמ ףוצר קחשמה .םיכושחה םייניבה ימי תפוקתל

 םיקיזמ ראשבו םימסוקה ךיביריב ,תוצלפמב תויולקתיה ,םדמ

 הביבח הרוצב יונב קחשמה .ךתוא רובקל אוה םנוצר לכש

 אל כא לש םיפסונ םיטנמלאו ףסכ ,לכוא) ידמל תינטרפו

 קחשמ יבבוח ברקב טיהלל ךופהל יושע אוהו (ןאכ וחכשנ

 .א!גוט םיפלקה

 \/ופססח תרבח לש =הפחהע \91וסח
 ,0630100% קחשמה תא דואמ ריכזמ םח6חוע !אגווסח לש רופיסה

 תחלשמ ,קוחרה דיתעב םש יא :וזכ איה הלילעה םעפהש קר

 תורמל ,תבשוימ יתלב םיבכוכ תכרעמ הלגמ ללח ירקוח

 תרזוח תחלשמהש דע .םדא ינב בושי םירשפאמ הב םיאנתהש

 םירחא םיעזג םיקיפסמ ץראה רודכל תחמשמה הרושבה םע
 השוריה תמחלמ הליחתמ תעכ .םוקמב בשייתהל ןוציחה ללחהמ

 להנל םיעזגה םיטילחמ ,ידמל תתברותמ הרוצב ךא ,שוביכהו

 הגיצנ ללח תניפס חלשי עזג לכ :םהיניב תרדוסמ שוביכ תורחת

 רתויב הבוטה תיליעה תדיחיב תסלכואמ היהתש ,תורחתל

 דרושה עזגה הכזי תורחתה ףוסבו ,דימעהל לוכי עזג ותואש

 .ויניע תוארכ ובשייל לכויו חטשב

 ךדיקפתו ,5וח0-ו₪ ןיבל ו\'גזטחו\ ןיב בוליש ןיעמ אוה קחשמה

 ,היחמ תורוקמ אוצמל ,סיסב תמקהל גואדל אוה תחלשמ שארכ
 .םיעזגה ראש דגנ תורחתל תאצלו ךלש אבצה תא ןגראל

 תא הפי לצנמ אוהו ,95 תונולחל דחוימב הנבנ חשו \גווסה

 הקיפארג) ולש יפארגה טוריפב אוה ודוחיי .32 ₪וו"ה תייגולונכט

 .חיטבמ הארנ .(5ץח6ו6גוס"ו 5ו0-ווע תא דואמ הריכזמש הנידע

 55| תרבח לש \\(פבז \/וחס
 תא תועטב םתסנכה ילואש בושחל רשפא ןושאר טבממ

 םע תוקד המכ ירחא לבא ,םור.יד.יסה ךותל ו\ גז 2

 םשב םיהדמ םלוע םייק \וו-ב .אלש ררבתמ וגז \וח
 טלשש עזג - דחג חססח :םיעזג המכ םימייקתמ ובש ,צגשהטח

 ,םחול חוככ 00טסוומסא"ה עזג תא לצינו םינש ףלא ךשמב ןואוויב

 לש תונדרמה תורמל .הדובע חוככ תגָפַשּה"ה עזג תאו

 רצי תורמלו ,טילשה עזגה יפלכ "ארגיא"ה לשו "סקונילבוא"ה

 ודחפ ,]0ג אססח"ב עוגפל םנוצרו םהלש קזחה תונמקנה

 חוכ ינפמ אלו ,5וגזחוג 1וה - יעיבר עזגמ אקווד םיטילשה

 .עגר לכב דרמב ץורפל לולעש ,םהלש הדובעה
 תובשחנש ,ולש המחולה תודיחי אוה טילשה עזגה לש ודוחיי

 הבוטה היגולונכטה תולעבלו רתויב תורישעל ,רתויב תובוטל

 םיטילשכ ךא ,שרגמב םלצא רודכה ,תיגטרטסא הניחבמ .רתויב

 לש םינומיאה תולעו הלד םהלש הינבה תוכיא ,ןטק םרפסמ

 ,םתמועל ,"סקונילבוא"ה עזג .רתויב ההובג םהלש תוליחה

 ,דואמ ההובג ולש הינבה תלוכי ,רתויב םיבוטה םיעצמאב דיוצמ
 אוה םימסוקכ םדוקפתש תורמל ,םימסק ינפב ותודימע םג ךכו

 .תלוכי לד

 תלוכיבו םדא חוכ לש המוצע תומכב ןייטצמ "ארגיא"ה עזג

 םה ,םידבעכ .רואיתל ןתינ יתלב לבס חוכב הוולמה ,הרידא הינב

 םתלוכיב ןיאו םהידבעשמ לש תינדפק הטילש תחת םינותנ

 תדוקנ .םרורחשל ליבותו ילואש ,יהשלכ המחלמ וא דרמ םוזיל

 םצמוצמ רפסמ תונבל םתלוכיבו ,ידמל העורג םהלש החיתפה

 .םינבמ לש ידמל

 םג אוה לבא ,רתויב יביטימירפה ילוא אוה "יל אמאש"ה עזג

 לע ףיקשמ הז עזג .שיא לש ותורמל ףופכ וניאו רתויב ררחושמה

 (המתלממ) דחפב םיטילשה עזג תא ןחובו דצהמ םיניינעה

 לבסה חוכ ךא ,עגמ ברקב םינייטצמ םה .(םתליפנל) הווקתבו

 ףוקתל םתלוכיב ןיאו ךומנ םהלש

 האצוהב םישקתמ םה .ןמז ךרואל

 ,תויגטרטסא תומישמ לש לעופל
 .םנמאל דואמ השקו

 העבשב קחשל | רשפא

 וטבמ תדוקנמ ,םינוש םירושימ

 -ב ומכ אלשו ,עזג לכ לש

 תומישמה ןאכ | ,('גזט[| 2

 הנגה |תולועפב תובלושמ

 םיעזגה ינפב ,ןכ ומכ .הפיקתו

 םהו ,תויגולוקא תויעב תודמוע
 .םילק אל חטש יאנתב םייח

 רפסמ | םיבלשמ | תוברקה
 ןונגסב המיחל םג :םיטנמלא

 המחלמ םגו ,םדקתמ יגולונכט
 לא םינפ ,ןשיה םלועה ןונגסב

 תוסנל םכילע רשאכ ,םינפ

 תולוכיה תא ליעפהלו

 תנמ לע ,םכלש תויטמולפידה
 .יהשלכ הרשפל עיגהל

 | סז05 0[ 1ח8 [168|חו5 2
 5ו0ז8 תרבח לש

 לש הילגנאב שחרתמ רופיסה

 הכלממהו ,תמ ךלמה .םייניבה ימי

 תענכושמש תומד םלגמ התאש ןבומכ .טילש אלל הרתונ

 ,ךלזמ עורל .ךולמל היוארה הדיחיה איה יכ הבר תויביטקייבואב

 ןנוכ םא .רבד ותואב קוידב םיענכושמה םירחא םיבר שי
 וקלח םע תיביסמ תורכיה ךרע אל ןיידע םכלש םור.יד.יסה
 יומד) 668%9ז 11 ומכ קחשמ ןיימדל וסנ ,קחשמה לש ןושארה

  שחרתמה ,(תויצניבורפה תפוקת* לע ססובמ קר ,5וחוו
 הדמעב וניא ךבירימ דחא ףא קחשמה תחיתפב .הילגנאב

 סכ תא גישהל ףא ילואו ,ךינפ לע ןורתי גישהל ול רשפאתש

 הכלממה שוביכ לש תירקיעה המישמל הנפתתש ינפל .ןוטלשה



 הגאד תללוכ זוחמ תריצי .ךלשמ זוחמ ךל רוציל גואדל ךילע
 .הקוסעת תומוקמלו ןוזמל רקיעב - םיבשותה תחוורל

 שוביכב ךל רוזעל רומאש ,יאבצה דצל גואדל ךילע ,ליבקמב

 םירצבמב ותוא ןכשלו ונמאל ,אבצ םיקהל ךילע .תיפוסה ךתרטמ

 תאצל ךרטצת תמאה עגרב .המחלמ תעשל ודעונש םינבמבו

 הניחבהמ ןהו תיאבצה הניתבהמ ןה ,ךיביוא דגנכ ץימא דעצב

 הז טנמלא יכ םא ,"תמא ןמז"ב להנתמ ומצע ברקה .תיטמולפידה

 יאנת ,תאז תמועל .ו/גזטמוו 27ו 686  ,וימדוקב רתוי חלצומ

 טולשל ןתינ) רתוי ההובג םילייחב ךתטילשו ורפתשה חטשה

 םייק וניאש ןנערמ טנמלא .(םילייח לש םינוש םיגוס השישב

 םדיקפת .םירצובמ םינבמ לע רוצמ תלטה אוה ןושארה קחשמב
 התא םעפהש םושמ ,יטירק אוה ןאכ םירצובמה םינבמה לש

 דוביא ושוריפ רצבמ דוביאו ,ךיתורצואו ךפסכ תא םהב ןסכאמ

 השיש ןאכ שיו ,וכסח אל םירצבמה לש בוציעה תמרב םג .םיסכנ

 שמתשהל לכות הפקתה ינפב דמוע רצבמ רשאכ .םינוש םיגוס

 חתור ןמש תכיפש לשמל ,םייפיכ שממ םקלחש םיטנמלא המכב

 ,ףקותה אוה התא םא .ץורפל םיסנמו הטמל םידמועש הלא לע

 .םירעוב םיציח תורילו רצבמה תותלד תא חגנל לכות

 הרייס .םיקחש תעיקרמ קחשמה לש עקרהו טוריפה תמר

 קחשמה .םיטרפהו םיטנמלאה תומכב הבר הדובע העיקשה

 םישודיתה תורמלו בורקה ,הלא םימיב ונילא עיגהל רומא

 קר אלו ,ותוא ליעפהל 3.11 תונולח ישמתשמ םג ולכוי ,םיברה

 .95 תונולח ישמתשמ

 תרבח תאמ הוזססח 7
 208! חה חחח

 :תולועפה לכב טלוש התא .הפועת הדש לש רוטלומיס והז
 לופיט וליפאו ןוחטב ,סכמ ,םוריח ,עקרק יתוריש ,תיריווא הרקב
 םוקמ אוצמל ךילע ןותנה חטשה ךותב .םיעסונה תודווזמב
 .תוענה תוגרדמה םרגל דעו חוקיפה לדגממ :םינבמה לכל םיאתמ
 ךל רשפאיש ,טושפ הסיט רוטלומיס םג לולכ היהי קחשמב

 .הלעמלמ טבממ ךלש הפועתה הדש תא סוטמה ךותמ תוארל

 םוקלהז0 תרבח לש וז
 תויצקנופה בור .ואגוטזג!| "ל ךשמה ומכ הארנש קחשמ דוע

 םישדח םיטנמלא רפסמ שי לבא ,םימדוק םיקחשממ ונל תורכומ

 תונבל םוקמבשכ ,ללחב םקוממ קחשמה :רוכזיא םיוושש

 תודחוימ תומרופטלפ תונבל ץלאית םיבכוכ יבג לע תוינולוק

 םיעזג השולש ןאכ םימייק .ךריע תא םיקהל לכות ןהילעש

 הממ הנוש הרוצב תויונב קחשמב םימחולה תודיחיו ,םינוש

 תושדח המחלמ תויגטרטסא תוכירצמו םויה דע ונרכהש

 הכלמה :תרווכב םירובד ומכ גהנתמש עזג ,המגודל .תונווגמו

 .הפקתהל םימחולה לכ תא תטוונמ איהו חתוכה זכרמ איה

 אל והזש תורמלו ,םימישרמ םייפארג םיטנמלא ובלוש קחשמב

 ןה לעפי קחשמה .תופצל המל שי - \\גז6₪/ו-ל ימשר ךשמה

 .95 תונולחב ןהו 005 תמרופטלפב

 =קכוס 603035 תרבח לש \(סזו68 01 סח הז
 הלש דייקראה יקחשמב רקיעב העודי קוט א[טטהפגוה6< תרבח

 תמושת תא הנפמ איה וישכע .(?םםו6 עוחפג|| תא ריכמ אל ימ)

 ,\\סז!68 01 \\סחששז ,שדח קחשמב ,היגטרטסא יקחשמל םג הביל

 םיקחשמ םע תורות ססובמ קחשמ לש םיטנמלָא <בלשמש

 םייביטימירפ םדא ינב יכ תסרוג הלילעה .רבעהמ םירכומ

 הפוקת רמולכ - ץראה רודכ לש אתב תסריג ןיעמל םיעיגמ

 תבשוימו םיפלאה ידי לע תטלשנ ץראה הבש ,המוסקו המודק

 ןונגסל תוינייפואה תויומד ראשו םידמג ,םיקרוא ידי לע םג

 םתושפיטב ,םיפקות ץראה רודכל םיעיגמש םדאה ינב .כאס

 םיפלאה עזג ידירש .םתוא םיסיבמו םיפלאה תא ,הברה

 תפרטצמו םדאה ינבל תחלוס תחאה :תותכ יתשל םיקלחתמ

 "ןיע תחת ןיע" לש השיג טוקנל הטילחמ הינשהו ,םהילא
 לכ דימשהל הרטמל ומצעל םשש ,םגז םוו6% ןוגרא תא המיקמו

 .וכרדב הרקנה ישונא רוצי

 דחוימב ,ו/גחסז6 תא דואמ ריכזמ קחשמה ןושאר טבממ

 לש תויצקנופ ליכי קחשמהש ןבומכ .תיגטרטסאה הניחבהמ

 תרשפאמ ₪26 .'וכו םימסק תשיכר ,אבצה רופיש ,םירע שוביכ

 ןפואב ךרעיי ברקהש שארמ עובקל תומחלמב לחובש ןקחשל

 יבהוא ,וז תמועל .תואצותה תא לבקי ןקחשהו ,יטמוטוא

 םימסק ומכ םיטנמלאב שמתשהל ולכוי יגטרטסאה קחשמה

 לוכי התא סיכב ךלצא חנומ ברקהש ךל הארנ רשאכ .םיפשכו

 חטבומ .המיחלה תא ךרובע םייסלו דוקיפ לוטיל בשחמל תתל

 םינבמה ,םילייחה לש תונושה תויצאיראווב בר ןןוויג ונל

 .ללכב ער אל הארנ .םיכובמהו

 יו - | - |
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 ליעפמ קחשמ התא ובש ימי-תת קחשמ אוה 5:1.8.0.%ו .זובזב ?56ז0!!שז ליבשב םיקסיד השולש

 לקתיתו ,םירחא םיימי-תת בכר ילכבו םינללוצב םחלית ךדיקפת ףקותב .תינדיתע תללוצ לש

 .היחשב םדקתהלו תללוצהמ תאצל ךרטצת םימעפל .םירוצי ראשבו םישירכב ,םישקומב

 יד ןשקאהש הזמ ץוח .ףיכ אל שממ אוהש (םייניבה יטרסב רקיעב) הפי הקיפארג םע קחשמ דוע

 לכ ירחא .תועופשמ אל םיביואב תועיגפ םימעפלו טאל ביגמ קחשמה .לכסתמ יד םג אוה ,םמעשמ

 תוריל ליבשב רבכעה לע םימעפ המכ ץוחלל ךירצ התא ובש ואדיו טרס עיפומ םיכסמ המכ

 .₪6061 438401" מ לודגה םומעשה תא ריכזמש רבד ,םיביוא/םילושכמב

 .הדעב רוצעל ךילע .שדח ימי- תת היגרנא רוקמ דימשהל תנווכתמ תימוטא היגרנאל הדעווה ?הלילע

 ₪ .לילד ךכ לכ ןשקאהשכ ןיינעמ אל שממ

 .הער אל .85 - הקיפארג

 .םמעשמ .50 = דנואט

 .תונשל רשפא יאו ,החונ אל .65 - הטילש

 .סאמנש דע ,הקיפארגה ליבשב תצק םיקחשמ .40 - םייח ךרוא

 תקהל ירוחאמש שיאה) .\וטגח [1טקח6 ידי לע השענש שטס ןונגסב קחשמ .תולודג ויה תויפיצ

 םיטקפאו הקיזומ ,תויטסישפ תוזרכ ומכ תוארנ ויתוריצי לכו (אוז/ -ל םירצק םיטרס המכו אאוז'כאו

 םילא יכה קחשמל תוחטבהו (6\סווגמפ (טטא%"1 א[וחופוע תוקהלהמ) רקרב לופו דנלור םיחאה לש

 .םויה דע השענש

 ,ומדב ןיא הקיזומ .ןבלו רוחש ,םודא יעבצב לכה - תמייקמ הקיפארגה קר 20זופו6 תרבח לש 706-ב

 .קיפסמ אל הז םייתונמאה תונויערה לע שגד לבא .ןמזמ ושענ רבכ רתוי הברה םימילא םיקחשמו

 הרוצב השענ קחשמה לש ינכטה עוציבה לכ .תוביס המכמ יפיכ אל אוהו ,יפיכ תויהל ךירצ קחשמה

 .תוריקה דחא ךותב םיעקתנו םינוויכה לכל עגתשמ קחשמה ,רבכעה םע קחשל םיסנמשכ .הער

 סססומ לש המרב ךרעב אוה יפארגה עונמה .םישקמ ןומה םע םיכבתסמ תדלקמה םע םיקחשמשכ

 לע תוריל תונויסנהו קשנה ילכב שומישה .(וגּגא6-ב םיקחשמש ירחא תאזכ המרל רוזחל דואמ השקו

 ברקתמ אל הזו ,הצור התאש המ תושעל קחשמל םורגל ןויסנב ,םיכרפמ םיקבאמ םה םיביואה

 ללכב הזש םג ררבתמ ,קחשמ תוקד המכ ירחא .0וטג%6-בו כססוו-ב שיש תיפיכהו הקלחה הטילשל

 ₪ .תיטסישפ הזרכב קחשל ףיכ אל

 .קחשמל המיאתמ אל לבא תננגוסמ .70 - הקיפארג

 .תויפיצהמ תוחפ הברה .60 - דנואס

 .טעמכ תירשפא יתלב .30 - הטילש

 .קחשל המב ןיא לבא ,ןויערהמ תובהלתה הברה שי .12 - םייח ךרוא

| - 
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 וש ומדירפ ןורוד ₪

 ליחתמש קחשמ ,םוג6ז - 1טחוגטסט| םעפהו ,בשחמ יקחשמ לש ארח תושעל תשקעתמ דווילו

 תא םיחקול םתא קחשמב ,ששח לא .רמגנ ,רגנצרווש דלונרא לש ובוכיכב ,"םזגגטז" טרסה ובש םו זק
 .םכלש בשחמה ךסמ לע חישקה ופוצרפב תוזחל וכרטצת אלש הכבל ל טו 05 055 000 00 ם 00 א 1 הז .

 ה םיטרסה ,ת .קחשמה ך | ה ואדיוו א ואש \6] אש שס 6 616 06 0\6006 \ב א טוס םה םיטרסה ,תואיצמב .קחשמה ךרוא לכל םירוזשה םייתוכיאה ואדיווק 0 0 66 0
 0,ם אש 6014 שסס(א+ 66 51 תא קר ילוא תניינעמש ,תממעשמה הלילעה תא םדקל םיסנמו קחש] \ ז

 ןמזב תושעל המ ןיא טעמכ ובש גוסהמ דחא דוע תויהל ןויסנ אוה ומצע 0 אס 0 6 6 00 006 או שו אש
 ירחא סאמנ קחשמהו המיהדמ אל ללכב הקיפארגה ,הזה הרקמב .ךס! = זו אש \ו6\6ש' (א1 ₪000 666 אצ 0 | וו

 בר יה קח 6 רח תג דה א ואש ₪64 טאס\(םי 61 660 0606 \טאס6 66 006006 6
 ינשבו ןוקייא רוחבל ךירצ דחאב ."הבשחמ" ישרוד םילזאפ םה םיינ. ו טסט אש ל 0 -- אש .- אש 48

 עטקה .הבשחמ שרוד הז םידווילוה םיקיפממ ילוא .תוירשפא תובושת ית ְ

 תא רובעל ירשפא יתלב טעמכ .תויריה חווטמ אוה קחשמ ול אורקל | סאם 6 טצסש: אש טסשט,ם אט טס 06 1[ א, 000
 תא ושע םירצויהו ,קחשמה לכב םיחווטמ העברא קר שי .תונטק א" = \₪.ם אש טשס6\ס 66 שט סת ₪ (66) ב אש ₪ טס
 לש זובזב אוה קחשמה .חילצה אל הז .יניצר םייח ךרוא שי קחשמלש וב = קוט ןט ףןכטה בפח ' 46 אש א6 6\ש טס\6וש 6 6-6
 = .ותוא הנקיש | 6/0001 א6וטום, טתס6 66 00 הא 6\\ 06\ש 45 6

 ע00\ם  טחשא 6 0 ₪006 ו 006 66 אש 4
 6 606% אסא 060 6 0 8 6 אש א

 .'ב גוס ₪06 ₪ 000 ₪0 אס טו
 .טולשל שיש טע חס 66 שש 06 אש אוז 64 |65 אש ₪00 אס6 66
 ?ותוא איצוהל דימו ןנוכל רוטילקת סינכהל חקו אש ו שב שאס4 66 00666 ₪ סא אש ו

 ו וו ןח =
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 ידיצמ ישפיט המכ !םיעבצ 16-ב םיקחשמ רתוי םיאיצומ אל רבכש יתבשח ינא1
 תא חותפל אוה תושעל ךירצ יתייהש המ לכ ,תכחוגמ הכ הרבס תולעהל
 םוח ,םודא ,בוהצ ,קורי :םיעבצ רופסלו 065 50וווופזפ תרבח לש !שוחו 6סוזו קחשמה
 ?אל ,םיעבצ 11 הזיא םירסח ,ממממה ,רופאו
 4 התא רשאכ םיזע םיפוצפצב הצמתמש ,קחשמב דנואסה תמועל םולכ הז לבא
 .רודכב םיטבוח ךיא ןיבהל ףוס ףוס חילצמ
 .לודגב תיעט ,הטבחה ןוויכ תא הארמ ןמסה ,טבוח התאשכש החנהמ תאצי םא
 הירטמואיגב תומלתשה תושעל ןקחשה תא בייחמש המ ,ךופה אוה הטבחה ןוויכ
 .םינפ ינשל תעמתשמ הניאש תידדצ דח תינוויכ וד תיבחרמ
 ₪ .םכפסכ וכסיחו םכשפנ ורמיש

 | תיטסישפ

 .םכמצעב וארת ,העורג .12 - הקיפארג
 .םכמצעב ובישקת ,עורג .5 - דנואס
 .םכמצעב וטלשת לבא ,העורג .2 - הטילש
 .םכמצעב וסנת לא ,עורג .3 - םייח ךרוא

 | ההוא
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 : :6 75277 םיטי'צ
 םתסמ םוכחת רתוי תצק םישרוד םיאבה םיטי'צה
 .קחשמה ךלהמב תויתוא יפוריצ לש הטושפ השקה
 ."פמ"-ה ומכ ילמיצדסקה ךרוע םישרוד םהמ קלח
 אצ .הליחתב דימ ותוא רומשו שדח קחשמ לחתה .ו
 ךרוע תרזעב 3גו6"ה ץבוק תא ךורעו קחשמה
 ' הפצמו 16 4 03"ל 16 45 ךרעה תא הנש .ילמיצדסקה
 .העתפה ךל

 :5ואוזסו/[?8-ל םיטי'צ
 :בותכ .ם05-ל אצו קחשמה תא רומש .1

]. (*%**) 06008 

 85 תש 00 00 24 ?? 00 6 100 (6ח1ו6ז)
 א (6ת167)

  (טחו6ז) |
 .המיענ העתפה ךל הפצמ ,בושו
 ,ץבוקה םש תא בותכל שי "***"ה םוקמב :הרעה
 התאש םיבכוכה רפסמ תא בותכל שי "??"ה םוקמבו
 .ךלש לדגמל ויהיש הצור
 תילאמשה הניפל ךל ,שדח קחשמ לחתה 2
 יתלב הזש ןבומכ .!ספפְצ תונבל הסנו הנותחתה
 הארת ,םינמוזמה בצמב טבמ ףיעת םא לבא ,ירשפא
 .םיאלפ רפתשה אוהש
 15 הבוגל םידרשמ םיקהל אוה דומח פיט דוע .3
 טושפו םלוכל תוילעמ קיפסמ ויהיש גואדל ,תומוק
 .טאל טאל חפנתמ קנבה ןובשח ךיא תוארלו תוכחל
 -ו ₪ םישקמה תא קזחה ,שדח קחשמ לחתה .4
 .וססטצדה תא םקהו ,גתווו

 :זזא"ל םיטי'צ
 ,הסיטה עצמאב ךלהמ קשנ ןסחמל ךופהל ידכ +1
 .0"ו 3011[ ץחל
 .קוטק בותכו %גוז ץחל ,עיגפ יתלב תויהל ידכ .2
 שקהו 68 ץחל שדח סייט רצוי התאש העשב 3
 ינומיא בלש לע גלדל לכות ךכ .םימעפ שולש 6חוסז
 .הסיטה

 :סזהזוו חגווצ"ל םיטי'צ
 .עיגפ יתלבל ךופהל ידכ - 0 טפ
 .תלבגומ יתלב תשומחת - 48
 .לבגומ יתלב וברוט - 9

 .דחוימ קלד - ווא

 7 2% גג קוו

 .היחשב םדקת;

 יד ןשקאהש הזמ ץוח .ףיכ ךרועל סנכיהו קחשמה תרימש ךילהת לע רוזח .2
 לכ ירחא .תועיפשמ אל םיב תאו 207340 'סמ הרוש תא הנש .ילמיצדסקהה

 תוריל ליבשב רבכעה לע / ףסכ םי ךל היהיו יש שח ץש-ל 221132 'סמ הרוש - ו
 .םיזובזבל

 .הדעב רוצעל ךילע .שדח ימי:

 .ןשע תיירטפ - ₪

 :חוטחט"ב סיפדהל שי םיאבה םידוקה תא
 .םיפסונ רלוד ףלא 500 - 1
 .םיפסונ רלוד 1,000 - 03
 .תודוקנ 10-ב תדרל - זסק
 .תודוקנ 10 לבקל - 6

 ל טשצש

 :הווסא5זהה דוא או\מאז[55"ל םיטי'צ
 :וניניבש םייתריציל פיט חלש ןהכ רמות
 קנע תינוכמ ךותב תורחתהל ולכותו שא ושיקה
 .םירואזוניד תלכואש
 היארב ץורימה תא תוארל םכל רשפאי ₪₪| 3
 .תירוחא

 :ח(הדאוגא"ל םיטי'צ
 ילש תופסותה .םיפיטה תא חלש למקמ לאיבא
 .הלועפ התוא תא םיעצבמה םיטי'צ ןה םיירגוסב
 .(וזן8ק) תוליספ 99 - וא
 .(6סתוטספהא) היגרנא תודוקנ שמח - :3ֶץקסוה[
 .(2א2ודה1₪1) ףורגא-רפוס - 1

 .(60580128) םיאלמ תוחוכ - ןכסאטז
 האבה הפמל תורישי עיגהל רשפאמ - אוהחוגס
 .(0816ת)

 .(460600) תומלועה לכל השיג רשפאמ - גאס
 .אבחומ קחשמל השיג רשפאמ - 0760708]
 -ל בותכל ןתינ ,'וכו םישדח םיפיט ,תופסות ,תורעה
 11 הד 6115נסה .ח61 .1]
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 ?ותש
 ונב ירוקמ ידואו רגניצלוה רמוע
 - ועדח היזטנפ םלוע םכרובע |
 םילאה תועמחש ,ןאלט בכוכ

 .וב הטילשה לע םימחלנ ולש
 ןאכ ומטרפתי םיאבה םיעדוחב

 ועדחה םלועה יקוח

 (ץראה תאו םימשה תא םיהולא ארב) תישאר
 םויק רושיממ ,זאו .םולכ קר ,ךשוח אל וליפא ,רבד היה אל הליחתב"

 לע ארקית רתוי םירחואמ םימיבש ,הדיחי העדות הל העיפוה ,עודי אל
 ,םילא השימח התבשחמ תרזעב הרצי האת ."האת" התומתה ינב ידי
 הנתנ איה .הנלאו סוזיא ,ריל ,ארג'תק ,ראג :םשב םהמ דחא לכל הארקו
 הארב ךכ רחא .םילוכי לכל םתוא הכפהו ,האירבה תוחוכ לכ תא םהידיב
 .תושממ תרסח היגרנאל הכפהו הגגופתה זאו ,תכל יבכוכ 13 האת

 םיבכוכה ןיב יוליבב םנמז תא וריבעהו בל יבוטו םימימת ויה םילאה
 ירושימ ינש תא רבחמה רעשה בוש חתפנ זא לבא ,האת םרובע הרציש
 לש היחא אוהש םילאל רפיס קואירט .קואירט אצי וכותמו ,םויקה
 הנלא .תכלה יבכוכ םיכייש ימל קואירט לאש זא .וב וחטב םהו ,האת
 םיבכוכה תקולח ןויער תא ,ראג ,היחא עמששכ לבא ,דחא ףאלש התנע

7 4 + . 

 דלל ₪ 7 5

 - ' א"

 ל \ - ןיבל וניב זע חוכיו ץרפו ,ויניע ורוא
 .ונעט טומה ראג .חוכיוול םירחאה םילאה םג ופרטצה הרהמ דע

 .הנלאו ריל ונעט ,םתמועל .םילאה ןיב תכלה יבכוכ תא קלחל שיש
 / = = .תדמע לכ טקנ א אל ארג'תק .ךשמיהל ךירצ הכ דע םייקתהש בצמהש

 - .םוקיה תא הכיה וסעכבו ודי תא ראג םירה ףירחמ חוכיווה דועב
 1 םוקיה .תואיצמה םקרמ תא הערקש דע הקזח הכ התיה הכמה
 < ,דואמ הסעכ היפכ יריצי ושע המ התארשכ .האת העיפוה זאו ,טטומתמ
 = .הידלי תא האת הלאש זא .ערקה תא תוחאל החילצה בר ץמאמב קרו
 -- ב 'שוגפל השקיבשכ ךא ,קואירט לע הל ורפיס םהו ,הבירמל םרג המ

 .אצמנ אוה ןכיה הל רמול םילאה ועדי אל 5 :
 כ לע שנועכו עשרה תומלגתה אוה קואירטש םילאל הרפיס האת

 5 1 = .דחאל טרפ ,הרציש םיבכוכה לכ תא הצפינ ,םהל ןמטש חפב ולפנש
 ,"םתא םג ועגפית ןכלו ,הנממ קלח םתא ךא ,יתריציב םתעגפ םתא"
 < םייפוסניאה םהיתוחוכ תא האת םהמ הללש ךכ רחא .םהל הֶרְמא
 .ףוסניא םיביכרמה תוחוכהמ דחא םהמ דחא לכל הקינעהו

 .םימשה תכלממב הטילשה תאו ריוואה לש וחוכ תא הלביק ריל
 לש החוכ תא לביק ראג .םייחה לשו םימה לש םחוכ תא הלביק הנלא
 החוכ תא לביק ארג'תקו לפואבו ףושיכב הטילשה תא לביק סוזיא .שאה
 .ץראב הטילשה תאו המדאה לש

 עיפות איהש םינימאמ הינהכ) תינש התארנ אלו האת המלענ זא =
 םיבכוכ אורבלו הישעמ תא ןקתל וסינ םילאה .(תומי םלועהשכ שדחמ
 תאז וארשכ .םיית ירסחו םיממוש ויה ונבש םיבכוכה לכ ךא ,םישדח
 בכוכה ינפ לע םייח אורבל הרטמב םהיתוחוכ תא דחאל וטילחה ,םילאה
 ףוס והז .ןאלט בכוכה לא ועיגה ךכו ,םמא לש המעז תא דרשש דיחיה
 .ןושארה ןדיעה

 םיקנוי ,םילחוז ,היחמצ ,ןאלטב םייח וארבו םחוכ תא ודחיא םילאה
 ,ראג .שדחה םלועב ןכשמ ומצעל הנב םהמ דחא לכ .ףנכ ילעבו
 לש הראההו סרהה תלוכי תא ראפל ידכ שמשה תא ארב ,ותוריהיב
 תא חבשלו ללהל ידכ םיקומעה םיסונייקואה תא הארב הנלא .שאה
 םיאשינה םירהה תא ארב ארג'תק .םימה לש יופצ אלהו ברה םחוכ
 רמשמה לע דומעל ידכו המדאה לש החוכ תא תוארהל ידכ םיה לעמש
 דיחיה םוקמה - תוציבה לא דדנ סוזיא .םימה לש ךפכפהה םחוכ ינפמ
 .הערפה אלל הלפאה ותכאלמב קוסעל לכוי ובש

 םיסנמ ,םינש תובברו יפלא ךשמב םהלשב וקסע םילאה ,ףלח ןמזה
 היהש ,ראג קר .הלוכ האירבה תודוס תאו ןאלט תודוס תא דומלל
 טולשל ךרד שפחמ ,וירקחמב ךישמה ,הטילשה ןועגשל ולוכ דבעושמ
 , םהמ 9 ה .ויתויחאו ויחאמ שיא ובשח אל הילעש ךרד ,םלועב
 = 5 ש.ידמ רחואמ היהיש דע ,ותוא רוצעל לכוי אל

 [- ו תורוצ תוו עב איה ןאלטב טולשל הדיחיה ךרדהש ןיבה ראג
  בשי אוה .םייחה ילעבמ תויטנגלטניא רתו' ךא ,רתוי תותוחנ
 קוב תלעב .התוי התוחנ םייח תרוצ בצעל הסנמ ,ונומראב םינש
 < תויחה לכמ רתוי ה המכח תאז םע ךא ,טולשל לכוי םהבש םילבגומ
 < הלחא] אוה וארבש

 24 .דוע .ריבכ ןויער וחומב הלע ,טהולה ונומראב .בטוש ודועב ,דחא םוי
  ,םיטרפ יטרפל שדחה עזגה תא בצעמ ,דובעל לחה אוה םוי ותואב
 . 500 ךשמב ונומראב אולכ ,דבע אוה .ול קינעהל לכוי תוחוכ וליא בשוח
 .םירואטונימה = שדח עזג ןאלט 6 לא .עיגה םייס ובש םויבו ,םינש
 5% כ ון 6 2 .רושה שנא

 .ידמ רחואמ :רבכ היה לש .י" ראג לש ויחא וליגשכ
 ,ראג יטעמל ,םילאה .ןאלטב בטיה םיססובמ ויה רבכ םירואטונימה
 ,וויק םה ,ךכ .ולשמ עזג אורבל םהמ דחא לכ לעש וטילחהו וסנכתה
 ₪ .בכוכה לע ולש םירואטונימהו ראג לש ונוטלש ענמיי
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 עדמה ירטוטל רתונ ,תוקחשעמ ןניא רק םד תולעב תויחש חכוהש ירחא
 דיתעב ,[תושונאה ,רמולכ] םחה םדה ילעב וקחשי השב ןיימדל ינוידבה

 .ללכב םא ,תוקוחר םיתעל םיקחשמ םילחוז .םיקחשמ םניא םיקר
 ףדוע הארנכ איה תחא הביס .םיקחשמ םיקנויה .לכ--טעמּכ-;תאז-תמועל""

 איה תניינעמ רתוי הביס .םח םד ילעב םה םיקנויהש ךכמ עבונה היגרנאה
 תוגהנתהב טרפ לכ טעמכ .תדמלנ תו תוגהנתה ןיב סחיה
 לודג קלח ,תאז תמועל .דומיל םוש ישרוד וניאו ולש םינגב תנכותמ קרחה
 תעד תא לבקנ םא וליפא ,הדימל ידכ ךות קר רצונ קנויה תוגהנתהמ
 הנכה וב שישו ,חומב םדקומ תונכת/רבכ שיש םיבשותה ,םימיוסמ םירקוח
 77 7-7 .תוגהנתהה ראוטרפרל תיקלח

 ןאכמו ,קחשמ ידי לע .תובורק 'םיתעל תישענ תוגהנתה תדימל
 חינהל ןתינ .תורגבתההו תודליה יאליגב קחשמ לש המוצעה תובישחה

 קחשת םג-איה ,רתוי דומלל הכירצו ,שארמ תתנכותמ תוחפ היחהש לככש

 תויח :.לצא דחוימב ,בושח דיקפת קחשמל שי םירגובמ לצא םג .רתווי

 רזוע אוהש איה קחשמה לש תומורתה תחא .לשמל םדאה ומכ ,תויתרבח

 ךופשל ךרוצ ילב ,טילשה אוה ימ הערכהלו יתרבחה הנבמה תרדגהל עיגהל

 םיעיגמ תוקוחר םיתעל קרש "וליאכ" לש םיקבאמ ידי לע אלא ,םד
 7 .השק תומילאל

 כ

 ךרדב ינוידב עדמ ירפוס יכ תויח לצא קחשמה דיקפת רואיתב יתכראה

 רקח - היגולותא) תויגולותאהו תויגולויבה תוירואיתה תא םילבקמ ללכ

 לע .דיתעב ותוגהנתה יובינלו םדאה תנבהל סיסבכ (םייח ילעב תוגהנתה

 םינייפאמה ורבגתי קר דיתעבש אבנל השק אל ולאכ תוחנה סיסב
 הברה תורגבתמ תויחה ראש ,עודיכ) תרחואמה תורגבתהה לש םיישונאה

 ךלוה ךרוצו ,ןכותב ותוא אלמל שיש יאנפ ,בכרומ יתרבח הנבמ ,(רהמ רתווי
 .םייחה לכ ךרואל הדימלב לדגו

 .הלא תונויערמ דחא לכ תנצקהל תואמגוד ב"דמב אוצמל השק אל ,ןכאו

 ,לשמל ,עיפומ הרבחה הנבמ לע"תטילשלו תומילא בותינל ילכנ קחשמה
 תומילאה םיטרסה ינשבש ןבומכ ."ףדרנה"ו "אפו!6זטג!!" ומכ םיטרסב

 ,"ףדרנה"ב םיפוצ םתאש האבה םעפב ,בגא ךרד .רבד לש ופוסב תטלתשמ
 היזיוולטה יכסמ לע עיפומ המ וקדיבו םויסה תורתוכ ירחא דע וכח

 ...עקרבש םייקנעה

 ילככ קחשמה ןויער תא ואולמב לצנמ דראק לש "םחסז'\ (גחו6" רפסה

 ,םיקחשמ ידי לע ,םתוא םידמלמו םהירוהמ םידלי םיקתנמ רפסב .דומיל

 ,תושונאה לש שאוימ דעצכ השענ הז רבד .ללחב תוברקה לוהינ תרות תא

 ,םינכוסמ-םירזיח ידי לע תדמשומ תויהל תדמוע איה יכ הלגמ איהש רחאל

 .תודיבאה בצק לומ ידמ יטיא םירגובמה םידקפמה תרשכה בצק יכו

 תושונאה לכו אוה ךא ,רעושמה לעמ הברה חילצמ םידליה ןיבמ ןייטצמה

 .דואמ רקי ריחמ םימלשמ

 רושק םייתרבח"יטנא םיפחד לש יוטיב עונמל קחשמה לש ותלוכי

 לש םיקחשמה ךיא תופצל וסינ םירפס המכ .תואיצמהמ החירבלו היזטנפל

 ןבומ .תיתואיצמ רתויו רתוי היזטנפ ךותל תואיצמהמ החירב ורשפאי רחמ

 ירפס תרדיסב ומכ ,תברעתמ תאז לכב תואיצמה םירפסה בורבש

 לש תידיתע היגולונכט תברעמ וז הרדיס .סנראבו ןבינ לש "םז6גהו גז"

 ,םייתימא םיעשופ םעו אמ ןונגסב םיקחשמ םע דחי המודמ תואיצמ

 .תוקתרמ תואצותהו

 לידבמ אל רבכ ןקחשה רשאכ הרוק המ :האלה דחא דעצ הז תא חקינ

 לע טלתשמ קחשמה םלוע רשאכ הרוק המ ?קחשמה םלועל תואיצמה ןיב

 ,שאר דבוכב הלאשב לפיט ןגידאק לש "5עחתט" רפסה ?יתימאה םלועה

 תא שגופ קחשמה רצוי ,םירקמה ינשב .תולילקב הב לפיט "ןורט" טרסהו

 םיעגונה לכל יטמוארט שגפמהו ,רציש תויומדה

 .רבדב

 םג ?ןכותב ותוא אלמל שיש יאנפה יִבגל .המ
 שחרתמה "שגח" ורפסב ןירב לש בוחרה תורובח

 םינוונמה םיליצאה םגו ,האבה .האמה--תליחתב

 תרדיסב וננמזמ םינש ינוילימ .קחרמב םייחה

 םלוכ ,"ןמזה ץקב םינדקרה" לע סנאו לש וירופיס

 ,םומעשה תא גיפהל ידכ םידיקפת יקחשמל -םינופ
 םהש םידיקפתה םהילע םיטלתשמ רבד לש ופוסבו

 .םמצע לע ולביק

 לע ןורתפ ןירב-עיצמ "םגוה"-ב ?תרדוק תיזחת

 תלצה ,הז הרקמב - הבושח הרטמל תוסייגתה ידי

 הרטמל דובכה לכ םע .ץראה רודכ לש .היגולוקאה

 לוכי וניא ןירבש איה רָבדה תועמשמ ,וזכ האלפנ

 רדעהב גשגשל החילצמה הביצג-יאנפ תוברת תוארל
 .קיפסמ וניא דבלב קחשמ :האלמ תוסייגתה תּושרנדה תויטירק תורטמ

 "816 01 81006 גח6 [כוגצו" ררמצמה ורופיסב :םיכסמ ינזליזש הארנ

 עוריא לכ תונשל םילגוסמה ,יהולא חוב ילעב םירוצי ינש םיעיפומ

 לכ ךלהמ לע ןטק יוניש לש םיטקפאה תא תוזחל וליפאו הירוטסיהב

 ,םיקחשמ ?ךכ לכ םירידא םירוצי ינש םישוע המו .וירחאש הירוטסיהה
 ,הבושתה תא עומשל םיששוח אל םתֶא םא ?םיקחשמ םה המב .ןבומכ

 .רופיסה תא ואריק

 ב"דמה לש קוסיעב רתוי םידיחפמה םיקלחה תא קרו יתראית

 ןכל .םמעשמ רתוי דימת הילידיאב קוסיעה :עיתפמ אל הז .םיקחשמב

 ,דיתעה יובינ לע רבד חיכומ וניא אשונ לכ לש םיילילשה םידדצב קוסיעה

 תישיאה היצאיצוסאה ,תאז"ל5צ .הוחהב םיארוקה תופדעה -לעייקרייאלא>==
 -לעה תוחוכה תורחת איה ב"דמב םיקחשמ רוכזיאל ילצא רתויב הקזחה

 ךופשל הסנמ ןקחש לכ הבש ,"היסקלגב טסיפמרטה ךירדמ"ב םייעבט

 ימש ןבומ .קובקבב העיגנ אלל ,ביריה סוכ לא רכשמ הקשמ קובקב

 ךשמהב רתויו רתוי דיספיש ריבס ןכלו ,רתוי התוש םדקומ בלשב דיספהש
 - ירוקמ ןורתפב רחוב טקפירפ דרופ ,הלא םירפסב דימת ומכ .קחשמה

 ₪ ...דיספהל ידכ קחשמ אוה

 | = תי שת - | -|



 % . ו ש

 םהשכ ,בשחמה יקחשמ םלוע תא הרעסב םישבוכ דמימ תלת יציא8

 דחא לכ לש ותונוילע תא םיחיכומה םינותנב ,םייתצלפמ תומשב םישומח

 .ףרה אלל תשדחתמה היגולונכטבו קיודמ אל יקוויש עדימ הברהב ,םהמ

 םיסיטרכ םה הלא ,דמימ תלת יציאמ ללכב הז המ ומצע תא לאושש ימל

 תוכיאב תידמימ תלת הקיפארג גיצהל ךלש בשחמל םירשפאמש םייפארג

 םיסיטרכ לש םריחמ .בשחמה לש הליגרה תלוכיהמ הברהב תוהובג תוריהמבו

 ביבס םייונב םהו ,הלעמו רלוד ףלא 20-ל רלוד 100 ןיב (תוארפב יד) ענ הלא

 ללגב .תידמימ תלת הקיפארגב לפטל שארמ ונבנש (םיבבש המכ וא) בבש

 לש םיישארה םידבעמהמ הברהב םיריהמ םה ,תאז הרטמל דחוימב ונבנש

 .תויללכ תורטמל ונבנש ,(המגודל םויטנפ) בשחמה

 םיסיטרכ קוושל הרמוח ינרציל תרשפאמש ,תיגולונכטה תומדקתהל ףסונב

 בשחמ יקחשמ ןקחשש םיריחמב םימישרמ םיעוציב םע דמימ תלת יציאמ

 ומכ) םיציאמה לכ תא דגאמש טרדנטס היה אל רבעב ,ומצעל תושרהל לוכי

 הצוש םיקחשמ חתפמ .(5/0/"ה יסיטרכ בור תא ללוכ ,לשמל ,\/ 5 זש

 לש הסריג בותכל ץלאנ היה ,דמימ תלת יציאמב שמתשיש קחשמ בותכל

 תוחוקלה לכ תא דיספמ היה תרחא ,קושב םייקש ץיאמ לכל קחשמה

 ,ךכ וא ךכ .ךמת אל חתפמה םהבש םיציאמב םישמתשמה םיילאיצנטופה

 טפוסורקימ ובש םלועב .םיצאומ םיקחשמ ואצי אל ןכלו דספומ אצי חתפמה

 .וטקפ"הד טרדנטסל ךפה וו66 32 ,המר דיב תטלוש

 לש םיקחשמה חותיפ תיירפס ,עוששוא מ קלח אוה עכו 30
 תלת ץיאמ לכ ,\\/וחשסוא%"ל רביירד שי ךסמ סיטרכ לכלש םשכ .טפוסורקימ

 םיקחשמ חתפמ .עוז6ש 30"ל רביירד םע אב יתיבה ןקחשל דעוימש דמימ

 ,יפיצפס ץיאמ לכל קחשמה תמאתהמ ומצע רטופ וז 3כ"ב שמתשמש
 קחשמש הדימב ,ןכ ומכ .סיטרכה תא תרציימה הרבחה לש איה תוירחאהו

 תומייק ןניא רשא םיסיטרכ לש תומיוסמ תולוכי לצנל ידכ בתכנ ושש 30
 ,המגודל .תונוש תואסריג בותכל ךרטצי אל חתפמה ,םירחא םיסיטרכב

 "ה תא ליעפי (םיחנומ ןולימ האר) גחוו-ג|וגפות<"בב שמתשמש קחשמ

 הנומתה) תאז תורשפאב םיכמותה םיסיטרכ םע םיבשחמב 3גחוו-ג1ו85וח8

 אל תורשפאה גחוו-ג]וגפוחט"ב הכימת ילב םיסיטרכבו ,(רתוי תיתוכיא היהת

 .רתוי הכומנ הנומת תוכיא לבקתתו ,לעפות
 תויורשפאה לכ ילב לבא ,דובעי קחשמה ?םיציאמ ילב םישנא םע המו

 תלת ץיאמ לע ץר 00466 תא הארש '% לכ
 הנומת תוכיא .עגריהל לוכי אל ןיידע דמימ
 ,הקלח הזוזתו תירטסיה תוריהמ ,תחבושמ

 םייתיב םיעמתשמל םיריבט םיריחמב

 ,ןורקעב .(יטיא ךסמ ןוכדע) הכומנ תוריהמבו (הברהב הכומנ הנומת תוכיא)

 תורישי בתכנש קחשממ רתוי תויטיא ןה עוזש 32 ומכ תויללכ תוירפס
 ןהיסיטרכל םירביירדה תא תוחתפמש הרמוחה תורבח לבא ,םיוסמ סיטרכל

 סיטרכה לש וחוכ תא לצנל םו₪ 32"-ל ומרגיש םירביירד בותכל תוסנמ

 .תיברמה הרוצב ןהלש

 עבוקה אוה בבשה :
 ,דמימ תלת יציאמ קר םהש הלאכ :םיסיטרכ לש םיירקיע םיגוס ינש שי

 דמימ תלת ץיאמ קר אוהש סיטרכל .דמימ תלת ץיאמ םיללוכש ךסמ יסיטרכו

 ,ךסמה סיטרכל ףסונ רקי ביכר ,בשחמב 510( לש זובזב) םיבר תונורסח שי
 לשמ םיבוט ויעוציב ,ללכ ךרדב לבא (דועו אלמ ךסמב קר דובעל רשפא

 ירמגל ותוא ףילחמו ךסמה סיטרכל רבחתמ הזכ סיטרכ .ךסמ סיטרכ

 -כ לעופה בבשמ םייושע םיציאמ םע ךסמ יסיטרכ ,ץיאמב םישמתשמשכ
 דחא - םיבבש ינשמ וא ,דמימ תלת ץיאמכ לועפל םג לגוסמו ,ליגר 5%(

 .תידמימ תלת הצאהל ינשהו תוליגר ךסמ תולועפל

 ינש שי עגרכ .סיטרכה לש ותוכיא תא עבוק סיטרכה לַש ובילב בבשה
 תובח לש %606 | אוה ןושארה .קושב םיטלוב םיבבש

 תצאהו 50. בלשמה בבש אוה \6ו6"ה ,(וושוא .6ח6ו8וסמ 60ב) א6ת0וזג0ה

 \/וחסושג"בו 005-ב םיבוט 50.4 יעוציב לעב אוהו לוז וריחמ .דמימ תלת

 תרבח לש %00600"ה אוה ינשה בבשה .המישרמ דמימ תלת תצאהו

 .דמימ תלתה תריז לש יחכונה ךלמה אוה ודווה .(ואואוא 30[א ססמו) 30%

 םיריהמו םימיהדמ ויעוציב לבא ,םירחא םיציאמ לש הזמ רתוי רקי וריחמ
 ומכ תולועפ םירשפאמ \6תושה םגו ודוה םג |.הברהב

 "רו טוווחטהז [-ו!זטחהה , הח11-81ו85ותש , [6ז06011צ6 ("טחשט!ט0 16א(טז6 א[גקקותפ

 דועו לפרע בשחל תלוכי םג ללוכ ודווה .(םיחנומ ןולימ האר) 11 \[3קקוחק
 תיתוכיא הרוצבו רתוי רהמ ולא תולועפ בשחמ אוה ,הרקמ לכב .םיעוצעצ
 .המצע הרבחה ירצומל ימינפ שומישל םיבבש תורציימש תורבח םג שי .רתוי

 וכישממ תאו ,לשכנש ,אגטט בבשה תא הרצי (ואואוא .גוווטסה 68) 411 תרבח

 471 תרבח לש 30 אקזטפצוטח יסיטרכ תא םיביכרמש ,8386 2 ,חלצומ רתויה

 קושב םיליבומה
 םילוזה םה םיריחמה לכ) םה קושב םויה םימייקה םיליבומה םיסיטרכה

 לש תוינקה תלהב ירחא םיריחמ תליפנ היופצ - טנרטניאב יתאצמש רתויב

 :(דלומה גח
 בבש לע ססובמה ,(ואוטוא .והושזטזבק .טסומ) [חו6זקזגפה תרבח לש 6300

 םילבקמ רלוד 150 לש ריחמב .תרדהנ הקסיע אוה 66ו0ז"ה .\'6חוש"ה

 .ללכב ער אל דמימ תלת ץיאמ םגו ,\\וחשטואפ"לו סודל ןיוצמ ךסמ סיטרכ

 /6וש-ל תוצאומ תואסריג םע קוושמו ןורכז הגמ העברא םע אב סיטרכה

 .0₪8%6 לש 51וגזסושהז6 תסריגו 180ץ69ז 1[ לש
 אוה םג ,(ואואוא .סחסה1וע305.6|6סמו) (-081ש6 1.208 לש [2 [גוסז 3

 - ריחמב אוה לדבההו ,₪636ו0ז7ל םיהז טעמכ ויעוציב .\/6חו6ש"ה לע ססובמ

 :ותיא םיקוושמה םיקחשמבו - רלוד 0

 381116 .\ת6חה 1 ס5תותה6ח"ו ,()טהא6 , ]וז 11ה1וווו66 , [5606] א100מ

 וריחמ םג .\/6זווש"ב שמשמתש סיטרכ דוע אוה 5וטחה לש 50ז6התווה 32

 5ווסחו 11וטחסשז 10-11, 6ט6זק|30ו8008 םע קוושמ אוהו רלוד 180 אוה

 .(0טגא6 לש 503166 תסריגו 106681 ]1

 ץיאמ סיטרכ והז .תרחא הגיל רבכ אוה [כוגחוסח6 תרבח לש א1טחפוטז 30

 לש בבשה לע ססובמ אוה .ליגר ךסמ סיטרכל ףסונב תונקל ךירצש דמימ תלת

 תוכיאו המוצע תוריהמב דמימ תלת תולועפ עצבמ סיטרכה .ודווה ,גסזא

 רלוד 262 אוה וריחמ ,ןורכז הגמ העברא םע עיגמ אוה ,הלועמ איה הנומתה

 .דועו כ6צ66ח1 2 לש תונושאר תומישמ ,11ץקסז8|ג06 8 םע דחי קוושמ אוהו

 בבש לע ססובמ (יאואוש סז6הוס.טסומ) 0זטהוט תרבח לש וקוטסט 0

 אוה .יתיבה םיריחמה םוחתב םויה םייקה רתויב ריהמה סיטרכה אוהו ודווה

 רתוי טעמ םה בבשה ביבסש םיביכרהו ,עוגחוטח4 לש תצלפמהמ טעמב ריהמ

 קוושמ אוהו ןורכז הגמ העברא ללוכ סיטרכה .ןכוגוחסמ0 לש הלאמ םייתוכיא

 ₪ 50600 )1668 \(8אחוסז 2 םיקחשמה לש ודוול תוצאומ תואסריג םע

 לש 5חגז6אגז6 תואסריגו כסצטסחו 2 לש תונושאר תומישמ ,\ הוק!גפ.
 .רלוד 239 :ריחמ .םיפסונ םיקחשמ

 0600 אטצה"ה בבש לע ססובמה ץיאמ ללוכה ךסמ סיטרכ אציי בורקב

 250 ,רמולכ) רלוד 299 היהי רעושמה וריחמש ,(ודוול םיהז םיעוציב לעב)

 סיטרכ לש תונורתיה תאו ודווה תונורתי תא בלשי סיטרכה .(תויונחב רלוד
 .דמימ תלת ץיאמ ללוכה ךסמ

 םאש שיגדהל בושח

 הז ,דמימ תלת ץיאמ םינוק

 םיקחשמה לכש רמוא אל

 ורפתשי םכתושרב שיש

 .השיכרה תובקעב

 םירכשנ ואצייש םיקחשמה

 הלא םה וללה םיציאמה ןמ

 תובשחתה ךןות ובתכנש

 .תאז היגולונכטב

 םיקחשמ םימייק םנמא

 תודחוימ תואסריג םע
 ולא לבא ,םיוסמ סיטרכל
 ידי לע ונמומש תואסריג

 ,םיבבשהו םיסיטרכה ינרצי

 בלשב ךומתל תנמ לע
 קוויש לש | ינושארה

 בור .םיסיטרכה םוסרפו

 רובע ובתכנש םיקחשמה

 םייפארגה םיציאמה

 תסריגב תאצל םיננכותמ

 הנכותה ,םויכ .םוז6ש כ

 תמייקש הדיחיה הנימאה

 "ב םיסיטרכה תדידמל

 \/ו?א[גזא איה וזסשו

 ןכלו ,3סתא תרבח לש

 ויהי תואצותהש ינויגה

 יססובמ םיסיטרכ תבוטל

 .הנכותב .תואיצמב | .ודוו

 יססובמ םיסיטרכ ,תאז

 תואצות םילבקמ ודוו

 ראשמ 374 יפ רתוי תובוט

 יקחשמב איה םיסיטרכה תוריהמ תדידמל תרחא תורשפא .םיסיטרכה

 תא דדמ "('טחוקטוטז (09הוח8 \/סז]0" ןיזגמה .םויה םימייקה ושש 30

 המכל בל םישל שי .1161!טשחששז ,טפוסורקימ לש קחשמ תועצמאב םיסיטרכה
 .םייטרפ

 םע םינוש םיסיטרכ לע לעופ שווטש 32 ,הלחתהב בתכנש ומכ .1

 הנומתה תוכיא .סיטרכ לכב הנוש הנומתה תוכיא ןכלו ,תונוש תויורשפא

 .רתויב ההובגה התיה \!סחפוטז 3271 אושוווטסטפ 32 םיסיטרכב

 אל יהוז .הינשב תונומת 30 לש תוריהמל ומצע תא ליבגמ קחשמה .2
 .םיסיטרכה לש הלבגמ

 םייניע הארמ בוט

 קפקפמש ימ לכ ?בשחמ יקחשמ ןקחשל םיציאמה םינתונ המ ,ס'לכתב

 םיקחשמ המכ לע לכתסהל ךירצ קר דמימ תלת יציאמ לש םתלוכיב

 תיארנ (=גוה] ₪גטוחט"כ םג עודיה) \\]ווק!ג:ת לש ודווה תסריג ."םיצאומ"

 תסריג) /טטגא6 .ירמגל הקלח הרוצב הצרו ,תירוקמה הסריגהמ הברהב בוט

 וזמ תיתועמשמ הרוצב ההובג הנומת תוכיא תלעב איה ((כשג\6 לש \/טווט"ה

 םגש ךכ - תיללכ ץאומ 066 תסריג םג היהת בורקבו ,(00ש%6) רוקמה לש

 ודוו תסריגב דסחמט 83106 .ץאומ (כוגג66"מ ונהיי ודוו יססובמ םיסיטרכ ילעב

 תא תוארל .םויכ רתויב הפיה הקיפארגה ילעב םיקחשמה דחא ילוא אוה

 דע טולקל ידכ םיסט םיקחשמה תא תוארל ךירצ .קיפסמ אל הז תונומתה

 .תיתיבה םיקחשמה תנוכמ תא רפשמ דמימ תלת ץיאמ המכ

 תצובקבו ואואוא .0וחו6חפוסח30 טסחו"ב אוצמל ןתינ (ןכדועמ) עדימ דוע

 ₪ 60 55 .1פחו כט .חהז6ו\ הזש וס ןוידה

 | - ו א - | -|

 ץאומ םיחנומ ןולימ

 הנומתה לש םיקלח וליא .הנוכנה קמועה תגצה תאיצמל בושיח ךרד - 2-טוווטחחק
 .ןיעל תואריהל םירומא םיקלח וליאו תיחכונה טבמה תדוקנמ םירתסומ

 תורוטסקטהש חיטבמש בושיח - טזפקטשו\6 (000ו00 1046 א[גקקוק

 .לדומה ינפ לע הנוכנה הרוצב ועיפוי (ידמימ תלתה לדומה לע תושבלומה תונומת)
 תחתמנ וילע תשבלומה הרוטסקטה ,םיוסמ לדומל םיברקתמשכ - 110-130

 הפילחמ \1וק-\!גקקומ₪ תקינכט .התוא םיביכרמש םילסקיפה תא תוארל רשפאו
 .קחרמ לכמ בוט תואריהל הרוטסקטל תמרוגו קחרמל םאתהב תורוטסקט

 .הנומתה תוויעל םרוג דמימ תלתב הנומת בוביס - ו-] וושהז יו|ושתחש
 .רתוי בוט תואריהל תורוטסקטל םרוגו הנומתה תא קילחמ 1-1 .ותטגז [יו!וטחתק

 א ווזו-גופאוחש .בשחמב םירובש םיארנ םיינוסכלא םיווק - .\ח-ה|ווחק
 .קלח תואריהל ול םרוגו וקל המוד עבצב םיווקל ביבסמ עבוצ



 טולשל םוקמבש םכל וניימד

 רבכע תועצמאב קחשמב

 וניזחוא םתא ,קיטסיו'גו

 שיגר רודכ וטיפבבש טלשב

 רשעפאמש ,דיה ףכ תוציחלל

 תונוועמ תויווזב עונל םכל

 ןיגבהלו ,םידח םיבוביסבו

 ...עדח גוטמ הטילש

 דמימהש (טיבמוז יארוקלש יאדוובו) וילאמ ןבומ ונפ

 .םויה םיבשחמה םלועב רתויב םחה רבדה אוה ישילשה

 רודל ךרדה תא ץרפ שססוח ינכפהמה קחשמה ,267ה יבשחמב

 שודיחמ דמימ תלתה תא וכפהש םימושייו םיקחשמ לש שדח

 תרבוג םיבשחמה תמצועש לככ .יופצו לבוקמ רבדל םיהדמ

 דמימ תלתה ימושיי ושעיי ,תורפתשמ תויפארגה תונכותו

 םאו) רתוי םייתואיצמו םיריהמ

 "ב ה'ובחה לע ךומסל
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 לשה רמימב םיטל
 .(רתוי םד יבז רקיעב

 תונהיל ונל םירשפאמש ונתושרל םידמועה םילכה ,ונרעצל

 תוינתמיאה תוצלפמב םחליהלו) הלאה דמימ תלתה תומלועמ

 ןייטצמ רבכעה .ידמימ ודה רבעב םיעוקת (םתוא תוסלכאמה

 ילככ דואמ לבגומ אוה ךא ,חוטשה ךסמה ינפ לע ןמסה תזזהב

 השימג העונת רשפאמ קיטסיו'גה .תידמימ תלת הביבסב הטילש

 רשפאמ וניא אוה םג ךא ,(הסיטל םירוטלומיסב דחוימב) רתוי

 <..דמימ תלת תנכותל שורדש המ .העונתה יריצ לכב האלמ הטילש

 .יתימא ידמימ תלת טלש אוה

 2 שמיש אוה םויה דע ךא ,םייק רבכ הזה ןורסחל הנעמ
 רוצימ .ןונכת) מ"בית תוכרעמ םע םידבועה םיננכתמו םיסדנהמ

 תרבח ו 'ףרצותמ 52866041"ה יטלש .תוירחסמ (בשחמ תרזעב
 הטילש 'בָצעמלו סדנהמל םינקמ תיאקירמאה 56 6
 שפוח תוגרֶד ששב עונל תלוכיה .םיידמימ תלת םילדומב האלמ

 שמתשמל רשפאמ (בוביס יריצ השולשו העונת ינוויכ השולש)
 תונויער תוליעיב ריבסהלו ,תולקב תויועט ןקתלו אוצמל

 .תוחוקללו םיתימעל תואמגודו

 ךחלה תמצועל תושיגר
 30037 2003 ימגד :םימגד השולשב רצוימ לובסייפסה

 יבשחמב מ"בית תוכרעמל 5קגט6 6טחוזס|!שז"הו ,הדובע תונחתל
 רודכ לדוגב רודכ ,קסואסז 50חצסז"ה אצמנ םיטלשה לכ בלב .

 ודי קרפ תא חינמ שמתשמה .ימונוגרא סיסב לע ןקתומה סינט

 ךא ,זז אל רודכה .ודיב שסאטז 56חצסז"ה תא קיזחמו סיסבה לע

 ,טקגסס\\ גז6 [668| 116 37ה תנכות .תועבצאה יצחלל ביגמ

 תוחוכ תמגרתמ ,לובסייפסה םע מ"ביתה תנכות תא תרשקמש

 .ףוסמה לע ידמימ תלתה לדומה תועונתל הלא

 תמרוג הקזח הציחל :ץחלה תמצועל םג שיגר ץסואסז 56ח50ז"ה

 .רתוי הריהמ העונתל

 אל 5קגטס(66 [/(67-ב החתופש 3ע"ה תייגולונכט ,םויה דע

 תלת תוחוכב רבע לבמ ףקתומש ,תיבב דדובה קחשמל הליעוה

 5קגטסוטס 1א[("זב ועיגה ףוס ףוס וישכע .םיניוע םיידמימ

 ואציו ,םיסדנהמל ףיכה לכ תא ריאשהל יאדכ אלש הנקסמל

 ,טקבטס0כזט 360 611.16 32 76 (0גחו6 סחוס[ ה םע

 5006018 3607ה .(5טסזפ) ברופס ול םיארוק וירבחש
 דחוימבו ,יתיבה ץ6-ה בשחמב 3ע ימושייל דעוימ

 .םיִרחא םיטלשב ומכ קיטסיו'גה ןטטוו"ל אלו ,יתרפיס

 ,לובסייפסה לש הזמ ןטק ?סואטופטחצסז שי ברופסל
 יצחלל 'ףיגמ ץסוא6זפסחפסז"ה .לאמש דיב םיקיזחמש

 ְן קטו ךרד בשחמל טלשה תא םירבחמ .םיקחשמל

,/ .- 

 תועונת בלשל וליפאו ,ןוויכ לכב עונל % תועבצאה

 םיבצינ םירותפכ השיש -.ןמזב וב םינוויכ השולָש וא םיינשב

 חותפל וא ץופקל ,תוריל םירשפאמש ,ןימי די תועבצא א 'גשיהב =
 ,,." .שמתשמה ןוצרֶכ/תותלד

 תוריהמ תוגרד 4

 רבד ,םיליעפמש חוכה תמצועל שיגר עסואסזפ6חפסז"ה ,רומאכ

 ןתינ הלק העיגנב .תמא ןמזב הצואתו תוריהמב הטילש רשפאמה
 הציחלב .תנכוסמ הניפל תויטיאב ברקתהלו תוריהזב עוספל

 ,תונורדדסמב ץורל רשפא הקזח | רֶתוי

 -הה ו ו ו

 בטימ תא הרבחה הפסא ,רצומה לש קווישה עסממ קלחכ

 לקיימ שי קיינל" .תדחוימ תרחבנ הרציו ב"הראב בשחמה ינקחש

 םינקחש תרחבנ שי ונלו ,דרופורק ידניס שי יספפל ,ןדרו'ג

 םירתאבו תויונחב ברופסב שומישה תא המיגדמש ,ונלשמ

 תוריכמ ל"כנמס ,ילובמירט קנרפ ריבסמ ,"ב"הרא יבחרב םירחא 7 =
 -ה ןקחשל בשחנ ,תרחבנב רבח ,גנופ סינד .הרבחה לש קווישו

 עצבל ול רשפאמ ברופסהש דיעמ אוה .םלועב ליבומה 6

 שוחל ול םרוגו םירחא םיטלש םע תוירשפא ןניאש, .תועונת

 .קחשמה ךותב שממ,אצמנ אוהש

 דיתעל תוינכות שגר [סוץשז 565078 | חווטל ,לוחזל ,לופיל ,הינָשב בבותסהל
 ןכלו ,ץראב הריכמל אצי אל ןיידע ברופסה - תוריהמה תרקב .הבשחמה תוריהמב תורילו

 האבה העיסנל תוכחל ךרטצי ןיינעתמש ימ ,ם 4 עפמש חתוכה תמצוע ל רשפאמש המ ,םיטיב 10 לש קויד תלצנמ

 המ יתשל האוושהב ,תוריהמ תוגרד א
 / םירבכעה בוו םיקפסמש | תוגודה

 מא | 5קגטט\\גוט"ה תנכות לש השדחה הסריגה \
 דמימ תלתה יקחשמ לכב תכמות ₪631 16

 הטילש ושפאמש

 ןמזב הצואתו תולהמב =

 ןתינ הלק העיגנב

 רשפא םייתניב .רצומה ןמ םשרתהל ידכ ל"וחל

 -ב הרבחה לש טנרטניאה רתא תא קודבל

 וג 5ו3ווסח"ב םיקחשמה :הנורחא הרעהו

 ילויב .וחפוקי אל תורחא קחשמ תוכרעמבו
 תרבח םע םכסה תמיתח לע הרבחה העידוה בוקתהלו תוריהזב עוספל ,95 תונולחו 208 תחת םיצרה םיירלופופה
 "ל טלש תותיפל 501[ םהוטחגותמסה] .תנכוסמ הניפל תויטיאב | ליש > וו 2 ללוכ
 -ה תייגולונכט לע ססובמה ,50חֶע 13 511ו0ח 68061 16, 0066 .אטא6תה 3 ,כססהוה ,()והא6

 דעצ דוע והז .פקגסטוש 1/6 לש קטשופ 7888 הקזח תו! הצ'חלב סע םנ"לעופטלשה .דועו = 536 11, [כטצטטחו-
 תועצמאב 95-תונולחל דעוימה קחשמ לכ

 אש ןא ןטפוסורקימ לש קיטסיו'גה קשממ
 העונתל שדח ןקת תעיבקל ךרדב הרבחה לש בבותסהל ,תונורדסמב ץורל

 ₪ .:כ-ב הטילשו

 ; לוחזל ,לופיל ,הינשב " שמתשהל םג ןתינ ו לש דחוימ
 תורוקיב :5ק0660ז0 0 ךרדבש ידמימ תלת וא וד קחשמ לכל ברופסב
 תובותכו תוריהמב תורילו חווטל - < = .רבכע שרוד ללכ

 0 זז (0זקס הו הנשחמה "שש ינפל ב"הראב | יונחב עיפוה ברופסה

 0 / םא ,תויבויח תובוגתל הכז הכ דעו ,םיישדוחכ

 הבותכה תונותיעב תורוקיבו טת ניאב םירסמה יפל טופשל
 2 , - / .תילטיגידהו.

 ושות ש/ רצו - / | | |

 קא 00108 .ססמ/ 185100 00 0 \ םיבכוכה םָיָצְקחשה תרחבנ

 ( ו ו םידמימ השולשב עונל השח ףרדל לגרתהל לק אלש ןבומכ
 ו 116/ סל דומלל ידכ ןויסנו הכרדה םי ורדש םיעדוי 5קגטטוס6 [א[6 ישנא

 תלת הכרדה תינכות רצְומְל/ופריצ ןכלו שדחה טלשב שמתשהל

 ,03671680-ה תא ןקחשה שגופ הבש ,תידמימ

 ותוא ךירדמש רבס +1 רוצי ְ

 תוצע ןתונו תויסיסבה :תועונתב

 .תמח הכימתו

 א צו[ זה:

 רוס: //ועוש .ם6א1- 663 סמ 60 תש 0 80) 1 761 .תטד

 = ךיול ןרוא | וא - | -|

 .5קגטסושס [א[6 602 תרבחב ריכב הנכות סדנהמ אוה בתוכה 8



. 
 תו

 עוצעצ תומלועב

 ...הקוחר היסקלגב ,דואמ בר ןמז ינפ

 יעדמל הקלחמ לכב ,הנש םירשע טעמכ ינפל :םצעב וא
 ירחאש תומודאה םייניעה תועשב ,הטיסרבינוא לכב ,בשחמה

 םיטנדוטס לש םהיתוחומ לע דחא בשחמ קחשמ טלתשה ,תוצח

 ילב - ןבל ךסמ לע תורוחש תויתוא קר התיה ולש הגוצתה .םיבר

 חתול ךרד העצבתה הטילשה .לוק ילב ,םיעבצ ילב ,הקיפארג

 התיה הבוגתה .תרחא הלועפל המרג תוא לכ טעמכ - םישקמה

 םידליה תא וקיחרה אנא) יכ ,תיטיא םימעפלו הריהמ םימעפל

 םהה םיארונה םימיב (הזה טפשמה רמגייש דע ןוילגהמ םינטקה

 וחוכב ךרע הווש ,דחא בשחמב קלחתהל םישמתשמ תורשע וצלאנ

 םירחא םישמתשמש המב יולת היה הבוגתה ןמזו ,80386 דבעמל

 / .ןמז ותואב ושע

 אלל ,יוט לקיימו דלונרא וק ידי לע חתופו סשוש ארקנ קחשמה

 יקחשמ לע ףסכ ומלשי םישנאש זא םלח ימ) חוור תנווכ לכ

 לע הגצויש ,ךסמה לע תומד ליעפהל ךירצ היה ןקחשה .(?בשחמ

 ידי לע הלעמלמ טבמב גצוהש ךובמב התוא טוונל ,"*" ומכ תוא ידי

 םחליהלו ,םירזעו קשנ ילכ ,לכוא אוצמל ," ו "." ומכ תויתוא

 הנומתה .'וכו "1", "א" ומכ תויתוא ידי לע וגצויש תוצלפמב

 השענ רבכ הבש ,קחשמה לש תרחואמ הסריג הארמ תפרוצמה

 ןזואה תא וברקת םִא .םייפארג םילמסבו םיעבצב טעומ שומיש

 רחאל .ינשדחהו דחוימה דנואסה תא עומשל םג ולכות ,הנומתל

 ומייס דואמ םידדוב .האבה המרל ןקחשה םדקתה המר לכ םויס

 הוקיה ןבאה תא הנורחאה המרב ואצמו תומרה תורשע תא

 תויעציס חני
 ?סססחו קחשעל הנכות דמלל רופא םאה

 .קחשמה תרטמ אוה היוליגש ,המוסקה

 לש םתומדקתה לע יניצר םויאל הכפה סשו6"ל תורכמתהה
 הדובעל בשחמה יבאשמ תונימז לעו םתדובעב םירקוחו םיטנדוטס

 ידכ תודחוימ תונכות וליעפה תוכרעמ ילהנמ הברהו ,"תיתימא"

 ךיא :שדח קחשמ רצונ דימש ןבומכ .הז קחשמל השיגה תא ליבגהל

 םירקוח ומק דחא םוקמב קר .קחשל חילצהלו תולבגמה תא ףוקעל

 רקחמה םודיק ךרוצל קחשמל םתורכמתהב שמתשהל ךרד ואצמש

 .אסקטש קחשתש הנכות בותכל וטילחה םה .תיתוכאלמ הניבב

 ,ידלומ תא הללכ הרובחה

 תאו ,ימייהו לפא ,ןוסבוקיי'ג

 אוצמל רשפא אלמה רופיסה

 םוק:/[תנקומס 1.05 .טםנט, .תבותכב
 4111/ ב1 זר/ זק 84 ד

 תיועונזו תוווחנתה םי'קחמ

 וזכ הנכות ,םויה לש םיגשומב

 םססה קחשתש הנכותל המוד
 :(וזכ הנכות ןיא ,יתעידי בטימל) |
 ,פטסחו קחשמ לומ המלצמ ביצנ |

 ,"ןקחשה" בשחמל התוא רבחנ

 טולשל "ןקחשה" בשחמל ןתינו

 .קחשמל רבוחמה קיטסיו'ג לע
 הכירצ איה ?וזכ הנכותמ שרדנ המ

 ךסממ םיילאוזיו תותוא חנעפל

 הנבמ תא םהמ ןיבהל ,קחשמה

 תונכס תוהזל ,הלועפ תינכות רוציל ,ןקחשה אצמנ ובש רוזיאה

 יתמו רוחבל קשנ ילכ הזיא ,עונל ןאל - המיאתמה הלועפב רוחבלו

 ןאכ שרדנ בשחמהש הארנ ,תצק הז לע בושחנ םא .ותוא ליעפהל

 ,עדימ תטילק - תויוליעפ יגוס רפסמב דואמ ההובג המרב דקפתל

 תוטלחהה םוגרתו ,תוטלחה תריצי ,תויורשפא תניחב ,עדימ חותינ
 .קיטסיו'גהו םישקמה חול לע הטילש ידי לע תוישעמ תויוליעפל

 םישרדנ ונאש תויוליעפה ןווגמ תא תוסכמ ולא תויוליעפ ,לכה ךסב

 קחשמב חצנל לכויש בשחמ רוציל עדנ םא :םוימויה ייחב ןהל

 הנכות תריציל ךרדב םירגתאה לע גשומ ונל היהי ,בכרומ בשחמ

 | ל .יתימאה םלועב הלועפל תלגוסמה
 אוה םויכ םייקה בשחמ קחשמ לכ לש ילטיגידה ומלועש ןבומ

 םייח ונא ובש יגולנאה םלועה לש יפוסניאה ןוויגה תמועל ,לבגומ

 איה האוושה לכ ,ןכל .(תוחפל ,בשחמה תא םיבכמ ונאשכ)

 לש בר רפסמש דע הקזח קיפסמ האוושהה ,תאז תורמל .תלבגומ

 םיקחשמב תויעב ןורתפל ושדקוה תיתוכאלמ הניבב םירקחמ

- 
-- 

 תוקחשמה תונכותל ןווכתמ יניא ןאכ ."עוצעצ תומלוע"ב וא ,שממ

 םיקחשמה םיטובורל אל םגו ,אנ"ץבש וא טמחש ומכ םיקחשמ

 םדא לש תוגהנתה תוקחל ובתכנש תונכותל ןווכתמ ינא .גנופ-גניפ

 םלוע תריחבל תויורשפאה .שארמ רדגוהש לבגומ םלועל עלקנה
 וא אספטט לש תוברקה םלוע :תואמגוד .תויפוסניא ןה הזכ עוצעצ

 םסלוע וא ,5וחו0-ווע ומכ לוהינו ןונכת תייצלומיס לש םלוע ,ססהו

 כוקוסוחהסע"ו ₪וג% ןחלושה יקחשמב ומכ תוגירטניאו הקיטילופ לש

 הניב ירקחמל םילארשי םירקוח רפסמ שמיש ןכאש םלוע)
 .(תיתוכאלמ

 םסקה "וקיוע לש תוזודווח -'ז

 תלוכיל הקוקז איה ,תישאר ?א08ג6 תקחשמה הנכות הכירצ המ

 חווט"תוכורא תורטמ ,ןקחשה בצמ לע תססבתמה תבכרומ ןונכת

 םינוכיסו םיעודי םינוכיס | ,חווט-תורצקו
 תונכות שי םויכ 7ב2 | אה ןןכ ומכ .םילוקיש לש ןווגמ דועו ,םיילאיצנטופ

 .תועודי תויגולונכט לש יתריצי בוליש םג בייחת אלא

 לש האוושה אוה החמומ תוכרעמ תחלצהל ירקיעה הדימה הנק

 יכ םינייצמ םיחתפמה .המישמ התואב םדא ינב תחלצהל ןתחלצה

 רומוהבו ,אסשו6 קחשמל םתוא ליבוהש אוה וזכ האוושהב ךרוצה
 םיישונא םיבדנתמ גישהל השק היה אל יכ םיריבסמ תצקמב שבי
 ןויצה םע ,דובכב הניחבב הדמע ₪08-0-א!גווט .יוסינה עוציב ךרוצל
 15-כ וקחיש םהבש םיישדוח ךשמב גשוהש רתויב הובגה יעיבשה
 הטיסרבינוא) ןולמ-יגנרק תטיסרבינואב רתויב םיבוטה םינקחשה

 לכ לש םינויצה עצוממ תאוושהב .םיקחשמ תואמ (רתויב תדבוכמ

 תינייפוא וזכ האצות .ןושארה םוקמל ₪09-0-א[גווט העיגה ןקחש
 יושע םדאה :םיישונא םיעוציבל החמומ תוכרעמ יעוציב תאוושהל

 ךא ,בשחמה יעוציבמ הברהב םיבוט םיעוציבל םיתעל עיגהל
 וניא בשחמהש תויועטל לגוסמ םג אוה יכ דרוי ולש עצוממה

 .ןהל לגוסמ

 םיפשוח ,ןויצל היואר תיעדמ תוניגהב

 ןורסח .8טע-0-)1ג0 תונורסח תא םג םיתתפמה ₪%2₪₪ ת1קח שמש | ןנכתל ידכ ,ידמימ ודה רושימה לש הנבהל הקוקז
 ,המגודל .םינושה םיחמומה ןיב תרושקת אוה דחא | לחש ;דואמ םייִנָצְר א "יאב לפטל םג הילע .ךובמה לכ יופימו הנוכנ העונת
 לכל הסינכה עגרב ,תישאר :םינוש םיגוסמ תואדוו

 אלו המר התוא לש ךובמה תפמ העודי אל ,המר
 ךיא טילחהל ודיקפתש םימסק החמומ שי ןונכת ,תוינמב

 יתלב םהש ,םינושה םימסקה יצפחב שמתשהל
 ,םימיוסמ םיבצמב .קיזהל םג םייושעו םיעודי ,םיח ולש מו הרובעת רפסמל ,תינש .וב תובבותסמ תוצלפמ הזיא עודי

 אוה םסקהש ששחמ ןוירשה תא טוטפל ינויגה 27738 117ת/ 1ל*9א1 אל תונוכת שי ךובמב אוצמל רשפאש םיצפח
 שי זא .שבול ןקחשהש ןוירשה תא סרוהה הכ "2278 םי?שטשוטמ רשפא) ידמ רחואמ ררבתהל תויושעש ,תועודי
 .ןורשה החמומ םע הלועפ ףותישב ךרוצ הלחה םאה הכרעהל הלוכי םתעפשהש ,םסק ייוקיש אוצמל לשמל

 רחאל קר תררבתמ איהו ,תילילש וא תיבויח תויהל

 ,תצלפמ לומ ברק לכב ,תישילש .(םתוא םיתושש

 דוסי תבלשמה הלרגה ידי לע תואצותה תועבקנ

 קזוח ,ןקחשה קזוח ומכ םינותנ םע דחי ירקמ

 דועו ןקחשה לַש ןוירשהו קשנה ילכ גוס ,תצלפמה

 ₪8"ה יקחשמב תוברק לוהינמ ןורקעב הנוש אל)

 וא תצלפמב ףחליהל םא הטלחהה ןכל .(םהינימל
 דעו שמתשהל קשנ ילכ הזיאב ,םחליהל םאו ,תגסל

 תחיקלו תכרעה לע ססבתהל תבייח ,ברקתהל המכ

 2 .םינוכיס

 קחשתש החמומ תכרעמ בותכל םירקוחה ורחב וז הביסמ קוידב
 עודי אל חטש יופימ לש המישמל המוד המישמה ,םתעדל .אסשטט

 םתרטמש - תוצלפמה - םיבירי םימייק הבש ,תניוע הביבסב
 היפצל תנתינ הניא םיביריה תוגהנתה .המישמה תחלצה תא עונמל

 ויהש תוטישה ,ןכל .עגר לכב העתפהב עיפוהל םייושע םהו ,שארמ

 תקחשמה החמומ תכרעמ חותיפל ומיאתה אל ןמז ותוא דע תועודי

 תכרעמל ןתינש םשה - 08-0-א1ג06 חותיפ ךרוצל ספוט

 "הטישה םג .תונוש תוטיש רפסמ לש בולישב ךרוצ היה - החמומה

 .(םינומשה תונש תליחת) ןמז ותואב תינשדח התיה בולישל

 לכלשכ ,תונוש החמומ תוכרעמ רשעמ רתוי השעמל ונב םיחתפמה

 ,יופימל ,ברקל םיחמומ ויה לשמל ךכ .הלשמ תויחמומ תחא

 תואירבה החמומ) תואירבלו ,ןוירש תריחבל ,קשנ תריחבל ,הגיסנל

 לש בערהו תואירבה בצמל םאתהב חונל יתמו לוכאל יתמ טילחמ
 ורשוק םהו ,עדימ ותואל השיג התיה םיחמומה לכל .(ןקחשה

 לוכי היה אל ,לשמל ,ברק תעבש ךכ ,תויופידע ןונגנמ ידי לע םהיניב

 הטישב חתופ החמומ לכ .החונמ לע טילחהל תואירבה החמומ

 רפסמ תבלשמה תבכרומ החמומ תכרעמ הרצונ ךכו ,ול המיאתמה

 .תיתוכאלמה הניבהו בשחמה יעדמ לש םיבר םימוחתמ תוקינכט
 - ךכ לועפל בייח "יטנגילטניא" ילכ לכש הנקסמהמ קמחתהל השק

 ,תומיהדמ תושדח תויגולונכט חותיפמ קר אל אובת תומדקתה

 לע קר הזכ הלועפ ףותיש תרשפאמ ₪08-0-א[גזו6 המו , םיליט ת פקתמ

 הבוטה הבוגתה

 לש תלוכיה רסוח ןאכמו ,דחי דובעל םיחמומ = = 195 ..דתוב

 ונל םיתיטבמ
 לע הטלחההש
 היהת הבוגתה

 תוישונא םיידיב

 .הנכותה תא םיכבסמה םידחוימ חותיפ יצמאמ ידי

 ינש לש תלוכיה רסוחמ איה םג תעבונ הינש היעב

 .ןמזב-וב תורטמ יתש תגשהל לועפל 09-02-א131ו6

 ₪08-0-\1גווש לש הטלחהה םהבש םיבצמ שי
 םלעתהלו רתויב הפוחדה היעבב דקמתהל

 ,אסשט6 קחשמב .השק תועטל הליבומ תורחאהמ

 םג .ריהמ תוומל דימת טעמכ תמרוג השק תועט

 שי :הנוכנה ךרדה לע ונאש תוזמור ולא תויעב

 ןהמ תלבוס ₪08-0-\!גווט"ש תויעבה יתשש ךכל תואמגוד קיפסמ

 םיצעויו םיחמומ תוצובק ידי לע לוהינו ןונכתב םג תועיפומ

 .וארתו ןותיע וחתפת קר - םיישונא

 תוילרוו תוטלחה

 תויתואה תוצלפמ םלוע ומכ עוצעצ תומלועב "תונוריט" רחאל

 רוזעל ולכויש רתוי תומכח תונכות אוצמל םיפצמ ונא ,אספו6 לש
 ךות ודמלש המ תא ולצני ולא תונכות .םיקחשמ ונניאשכ םג ונל

 לש םקחשמש הרוצל המוד הרוצב ,הדובעב חילצהל ידכ קחשמ ידכ

 םויכ רבכ ,ןכאו .ולדגישכ םירבכע דוצל םתוא דמלמ םילותח ירוג

 הינק תוארוה ןתמ :דואמ םייניצר םיקחשמ תוקחשמש תונכות שי

 ,םיחולשמו הרובעת ןונכת ,תיטמוטוא הרוצב תוינמ לש הריכמו

 הלחה םאה הכרעהל ם"כמהמ םישטשוטמ תותוא םוגרת וליפאו

 ונל םיחיטבמ תוחפל .רתויב הבוטה הבוגתה המו ,םיליט תפקתמ

 ידיב תאצמנ הנכותה הילע הצילמהש הבוגתה עוציב לע הטלחההש

 הצלמהה םויק ,תישאר :תויעב יתשמ ץוח ,דואמ עיגרמ הז .םדא

 ,תינש .תיאמצע הבישח לע דואמ םישקמ הבוגתל ןמזה ץחלו

 רוכמ היהי טילחהל ךרטציש ימש םייוכיסה םירבוגו םיכלוה

 ₪ .וכססהה וא 0806 ומכ קחשמל
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 ווצקל זז זכרמ ד
 תולודגה םיטילקתה תורבח
 תוחפב רלוד דראילימ הנעה וחיוורה
 והוע הרוק ךיא .הרבעש הנשבמ
 ןניאו להקה ןוצר םע רועק תודבאמ
 ?קפודה לע דיה םע תוראשנ

 תא הדכל עובשה ףוסב "ץראה" ןותיע לש עובשה ףוס ףסומב העיפוהש העיד .

 "!םכל יתרמא" :חורצל זע קשח םע יתוא הריאשהו יניע

 תיסחי ,הקירמאב םיטילקתה תורבח לש ןהיחוורב רלוד דראילימ לש הדירי"

 .תוירקיע תוביס יתש הלעה העפותה חותינ .םש רמאנ ,"הרבעש הנשב ןהיחוורל

 הדביא הקירמאב הקיזומה תיישעתש איה ,םיטילקתה תויונח ילעב תנעטל ,תחאה

 איה הינשה .הצור אוהש הרוחסה תא ול תקפסמ הניא איהו ,להקה םע עגמה תא

 תא ףילחהל ורמג טושפ םיאקירמאהש החנהמ תאצוי איהו ,תיאזורפ רתוי תצק

 .קנע לפשל ןנוכתהל ךירצ וישכעו ,םיקסידב םתושרב ויהש ליניווה יטילקת לכ

 ,םא'ג לרפ לשמל ,תונורחאה םינשה לש תופוקה ירבוש לש םהיטילקת"
 ינש ,יתעדל לבא ,העידיב רמאנ ,"תויפיצהמ תוחפ הברה ורכמ ,םירחאו םא.יא .רא

 .ידמ םייאזורפ תצק םה םירבסהה

 םיוולאל םיכחמ
 תא םיוסמ עגרב הארנכ הווח תונורחאה םינשב טנרטניאל רבחתהש ימ לכ

 םלוכש הנפוא לש יזכרמ לג רתוי ןיאש השוחת ,"זכרמה דוביא" לש השוחתה

 תוימיטיגלל םואתפ וכפהש ,ןיטולחל תוירטוזא תונפוא ינומה אלא ,הל םיתייצמ

 ,הקיזומב תאטבתמ תאזה השוחתה .היתוליבקמ ראשו םא'ג לרפמ תוחפ אל

 איה םיעשתה תונש לש הנפואהש ךל רמאי אוהו ,הנפוא בצעמ לכ לאש) הנפואב

 רבכ תיב תרקע לכו ,יבנלא בוחרב תוידנליאת תוירטיא) לכואב ,("ךלוה לכה"

 .'וכו ,(ימסלב ץמוח הז המ תעדוי

 יכ סדרוקר ראואט םיטילקתה תויונח תשר ל"כנמ עובשה רמא הרקמב אל

 והשמ ,תמאב לודג בכוכ אוה תרדרדימה הישעתה תא ליצהל לוכיש דיחיה רבדה

 ,יתעדל .םיטילקת תונקל ןוצרה תא להקל ריזחיש ,ילסרפ סיוולא לש לדוג רדסב

 דחא לכל תרשפאמש ,"ךלוה לכה"ה תנפואו םוצעה רחבמה לומ רוזעי אל הז םג

 .םיניינעל ץוחמ שיגרהל ילב ,בהוא אוהש המ קר תונקל

 הטמלמ הליחתמ הכפהמה
 םידחופ םיטילקת תורבח ילעבש רבדהו ,המצע לע תרזוח ,עודיכ ,הירוטסיהה

 תונשב םהילע רבעש "לודגה לפשה" תפוקתל הרזח אוה לכהמ רתוי ונממ

 ואציש םייטתניס םיבכוכב רכזיהל לוכי וללה םינשב הרכהב היהש ימ .םיעבשה

 תוקהל .רוכמל ,הוכמל ,רוכמל :תחא תילכת םע םיטילקתה תורבח לש רוצייה וקמ

 ישאר תא ושבכ םנמאש ,קיבד רכוס לש הבע הבכש יפוצמ םירמזו תויביטקיפ

 תוחוקלה לא ועיגה אלו תויונחב לודגב ולשכנ םהיטילקת לבא ,םידעצמה

 הרוחסה ןמ םיטילקתה ינוק לש ןוצרה תועיבש יאל ליבקמב .םיילאיצנטופה

 ,הקיזומ לש שדח ןז תונורשכה ידייצ לש םפאל תחתמ חתפתה ,תורבחה וקפיסש

 הזתיטנאה התיה וז .קנאפה :הקיזומ ול אורקל ובריס וליפא הישעתה ישנא בורש

 םישנא ידי לע העצובש ,תיביסרגא הקיזומ - תורבחה לש קיבדה רכוסל תמלשומה

 ןזה ,אלפה הברמל .םהייח לש דואמ םדקומ בלשב הקיזומה ירועישמ וקרזנש

 תורבחו ,ולש תורישיבו תונכב (ילש ללוכ) תובבל ינומה שבכ אקווד שדחה

 םינמא םיתחהל ןויסנב הירטסיהב ץצורתהלו אטח לע תוכהל ולחה םיטילקתה

 .הזה יתוברת אלה גוסהמ

 םילודגה םיבכוכה וליפא :ןיעל טלוב אוה יחכונה בצמל הז בצמ לש ונוימד

 ,םיטילקתה תורבח ,שדח והשמ שפחמ להקה ,תויפיצל םאתהב םירכומ אל רתויב

 תא וריאשהו תינורטקלא הקיזומ לש סינוש םינזמ תונורחאה םינשב ומלעתהש

 תא ןיבהל תוליחתמ ,םיאנ םיחוור ורצקש תונטנטק תורבחל םהב לופיטה

 .הטמלמ הליחתמ הכפהמה ,דימת ומכ .הנומתה

 דחא לכ טעמכש דע םינז-תת הברה ךכ לכ תחתפמ תינורטקלאה הקיזומה

 ידהוא ,לשמל) דחוימב וילא רבדמש ןז והשזיא אוצמל לוכי (יתקדבש יל ונימאתו)

 וא ץסטחק 0200 ומכ תוינורטקלא תוקהלב תולקב בהאתהל םייושע תורטיג"קור

 תקיזומ ידהואו ,סואהב םשקובמ תא ואצמי ילוא הרוחש הקיזומ ידהוא ,[חפטז6

 ומכ תויקנע םיטילקת תורבח .([טזטוש 50שח0 01 1.0ח0ַסה לע ותומי טושפ םלועה

 ,תינורטקלא הקיזומב וחמתהש תונטק תורבח תונקל ולחה 0/8%"ו או[ ,ינוס

 .ןהלש םינמאהו רמוחה תריחבבו ןלוהינב ידמ רתוי ברעתהל ילבמ

 !רשנ ,תינונס אל
 .תינורטקלא רקיעב איה םיבשחמ יקחשמ רובע תקפומה הקיזומ ,יעבט ןפואב

 ןונגסהש םושמ םויכו ,ףצפצל קר ועדי םיבשחמש םושמ ךרדה תליחתב

 תיישעתל םג וז תילקיזומ הפש הרדח ,ליבקמב .תרוסמל ךפה רבכ ינורטקלאה

 םש ילעב םיאקיזומ רתויו רתויש איה םיקחשמה יחתפמ לש תיזחתה .םיטילקתה

 הנושארה תינונסהש םכל רשבל החמש ינאו ,םיקחשמל הקיזומ תושעל וליחתי

 .רשנ הל אורקל רתוי ןוכנ ילוא ,תינונס הזיא .הפ רבכ

 קחשמה תא הוולתש הקיזומ ליכמה ,שדוחכ ינפל אציש קסידב רבודמ

 פ0הֶע /1גע5ַו8ווסמ"ה תונוכמ לע עגרכ ץרש ,08ע8ה08ו8 תרבח לש \ו/וקשסו 7

 תא םידקמ קסידהש תורמל ,לירפא תוביבסב קר קושל אצת ולש ?0י-ה תסריגו

 .ומצע קחשמל רשק םוש ילב םג ותוא ונקיש םישנא םירסח אל ,קחשמה תאיצי

 -ב לחה ,תיוושכעה תינורטקלאה הקיזומה לש תומשה ילודג וב םיפתתשמ

 -ל תילטנמורטסנא הצצפ | תסריגב) | י'גידורפ | ,(םשומוסב| סו

 קסידה ןמ עטקל פילקש) וטא6 םע טחנוש 50שמ6 01 1.סח0סה .( "ו וגז"

 לש םיאנ םיקלח םג תוארל רשפא ובו או1/ תא ףטוש "וס 8000" םשב

 .דועו (קחשמה

 הוושש קחשמל ןושארה לוקה ספ ילוא אוה \\/וקשסטו 2097 לש לוקה ספ

 אלשו ,םיקחשמל הקיזומב שאר לקהל ןיאש חיכומ אוהו ,קסיד לע תדרפנ האצוה

 תא תוסכל יאדווב וכרטצי קחשמה ירצויש ןוכנ .הלודג תחא הרוטלח לכה

 יבבוח לש קנע להק וחיוורי םג םה לבא ,לוקה ספ תקפה לש תולודגה תואצוהה

 לש םידבכה תומשה תובקעב םהלש קחשמה לע עמשיש ,תינורטקלא הקיזומ

 ₪ .לשמל ,ינומכ .לוקספב םיפתתשמה
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 - םיקחשממ םמעתשהל רשפא םימעפל
 ירי מ מ רג יו
 ְי ,"רטפוק-םיס" לש תנכתמה הז ללגב ילוא
 | ריי יויו יוגי וי יממה כ והווי
 ישש ימיב :העתפה ומצע לש קחשמב לתש
 דר יציל ויו אר וילי 2
 רו וב

 ירו יוז למ יה
 ףלא 80 ורכמנש ירחא
 קחשמהמ תודיחי
 ירו ל ור ור ל לע יל

 םיקחשמה תא ומצעב רייצל הצורש ימ
 סובהש ילבו תנכתמ תויהל ילב ולש
 יוכלו יי יונ וילה זיו יכול]
 ,תופמ ,עקר בצעל םירשפאמה "םוד"ל
 .הערה ןוימדה דיכ קשנ ילכו תויומד
 חדוקה םחומ הלעהש תואמגוד המכ הנה
 לק ור א יז ו ית תי ו יידו יציל
 לש-תבכרה תנחת ךרד ,ידמימ תלת
 ונעמש .ילמשח רושמב הלכו ,ןגהנפוק
 כ פו ויזר יויו ני ולל
 יפו ה ץגהזי כת יו יז ויו פר
 ירו יבוש ייל
 *--4 ה.
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 הכוראה ךרדה

 קחשמה לא
 סלשומה

 לש עוצעצ

 הבי

 החלצה

 וויי

 תווצקל
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 .לכמ תוחפ ותוא םיכירצש הלא לש ןותיעב םסרפתמ אוהש אוה הזה יכוניחהו ןיוצמה רופיסה דגנ יטנאל שיש דיחיה יטנאה

 המכ דועב םכמצעב ואוקתש ןותיעה ךותב וא .םכלש םירוהה לש ןותיעה ךותב ותוא עוקתלו דומעה תא שולתל ץילממ יטנא

 ישו

 שי .סיוטט לע ,םיקחשמה הלוח בוטה ודידי יטנאל םעפ רשיב ךכ ,"?רקובב עבוא ובכ ?המ" תמומ קחשמ עיגה בוש וש

 ,'טנא .ןודעומל ףוטצהל םיטונה םינקחש שי ,ךכמ תוחפ אל ךא ,"וקובב עבוא ןודעומ" תגיל שאוב םידמועש םיקחשמ םנמא

 ובש ןמזה) "הלילב רשע" ןודעומל ךייש אוה םויהו ,םשל ותוא איבה המ רבכ רכוז אל ,וקובב עבוא ןודעומב רבח היהש

 היי ב יי

 היהי ןושאוה בשחוממה טוסה ,םתוא רדנול וליחתיו עונלוק יטרס םלצל וקיספי םעפ יא םאש גיגהה תא יתעמש תחא ל

 תושימגה תא םיכיועמו - ישגו קמוע ,הלילע ,םינפ תועבה ודעה לע חולסל םיטונ ונא טוס לש הז גוסב :ונוופ טוס אקווד

 טוסהש יוכיס ןמתסמ ,םיקחשמה תיישעתב םויכ שחותמה חכונ לבא .הנממ תונהיל תולוכי תוילאוטריו תויומדש תיזיפה

 לש לדוגה ודסב ."וופיס לש עוצעצ"ב ,הוק ובכ הז :עגו .בשחמ קחשמ לש ויתויראשמ אקווד קפוי ןושאוה רדנוומה

 ,םויה בשחמ קחשמ תקפהל ןושאוה דעצה ,םולבטסבוא ןרוא יפ לע :הגיל התואב םיאצמנ ובכ בשחמה יקחשמ ,םיביצקתה

 טוס לש בוליש דיתעב האונ םאה .עונלוק טוס לש וביצקתכ - רלוד ןוילימ הרשע דע השימח לש לדוג ודסב ןומימ סויג אוה

 קפסל תנמ לע טנרטניאו "המניס םוה" םה ףא ובלשיש ,םילבכה ךרד ץפומה תלבגומ תויביטקאוטניא םע בשחמ קחשמו ואדיו
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